
 

 



 

 



 

 

  

ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА 

ІНЖЕНЕРІЯ» 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет будівництва та цивільної інженерії 

Кафедра міського будівництва та господарства 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр  

Магістр з будівництва та цивільної інженерії за 

освітньо-професійною програмою «Міське 

будівництво та господарство» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

галуззю знань 19 «Архітектура та будівництво» зі 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 1 рік 5 місяців 

Наявність 

акредитації  

– 

Цикл/рівень  НРК України – 7 рівень, FQEHEA – другий цикл, 

QFLLL – 7 рівень 

Передумови  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

 освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

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 до проведення 

наукової, дослідницько-інноваційної діяльності з подальшим впровадженням 

отриманих результатів. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

19 «Архітектура та будівництво»  

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна програма.  

Програма орієнтує на отримання поглиблених знань 

щодо: методології наукової та професійної діяльності 

та інших компетенцій, достатніх для ефективного 

розв’язання практичних завдань на підприємствах, а 

також виконання завдань інноваційного характеру в 

установах (організаціях) сфери будівництва та 

містобудування з метою досягнення стійкого їх 

функціонування та розвитку, виконання іншої 

професійної діяльності. 

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 (90 кредитів) включає 

навчальні дисципліни, що поглиблюють  

дослідницькі компетентності та знання спеціальних 

розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих 

дисциплін. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлашту-

вання 

Відповідні місця установ та організацій будівельної, 

містобудівної, житлово-комунальної галузей державної 

та приватної форм власності, промислових 

підприємств, відповідних органах управління 

державного рівня та місцевого самоврядування. 

За Державним класифікатором зі спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія»: 

12 Керівники підприємств, установ та організацій 

122 Керівники виробничих та інших основних 



 

 

підрозділів 

1222 Керівники виробничих підрозділів у 

промисловості 

1223 Керівники виробничих підрозділів у будівництві 

1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому 

обслуговуванні 

1229 Керівники інших основних підрозділів 

123 Керівники функціональних підрозділів 

1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та 

підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва 

1239 Керівники інших функціональних підрозділів 

131 Керівники малих підприємств без апарату 

управління 

1313 Керівники малих підприємств без апарату 

управління в будівництві 

1318 Керівники малих підприємств без апарату 

управління в побутовому обслуговуванні 

2 Професіонали 

21 Професіонали в галузі фізичних, математичних та 

технічних наук 

214 Професіонали в галузі архітектури та інженерної 

справи 

2142 Професіонали в галузі цивільного будівництва 

2145 Професіонали в галузі інженерної механіки 

2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи 

23 Викладачі 

231 Викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів 

232 Викладачі середніх  навчальних закладів 

Подальше 

навчання 

Навчання впродовж життя для розвитку і 

самовдосконалення в професійній сфері діяльності, а 

також в інших споріднених галузях: 

- підготовка на 8-ому кваліфікаційному рівні HPK в 

галузі будівництва та архітектури; 

- навчання на 8-ому та інших кваліфікаційних рівнях 

HPK у споріднених галузях. 

Стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних 

університетах і компаніях. Участь у програмах 

навчання упродовж всього життя (LLL). 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно- орієнтоване навчання. Стиль навчання – 

активний, що дає можливість магістранту обирати 

предмети та організовувати 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 

бібліотеці академії та у наукових бібліотеках України; 

- використання дистанційних курсів навчання та 

електронних ресурсів за допомогою мережі Інтернет; 

- тісне співробітництво студентів зі своїми 

керівниками; 

- індивідуальні консультації з викладачами академії та 

інших профільних вищих навчальних закладів, а також 

з керівниками підприємств та їх структурних 

підрозділів; 

- інформаційна підтримка щодо участі студентів в 

конкурсах 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 

винаходи. 

Під час першого року навчання магістрант обирає 

напрям дослідження. Впродовж останнього часу 

більшу частину часу присвячує написанню 

магістерської дипломної роботи, яку презентує та 

захищає перед екзаменаційною комісією. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, звіти з практичних та 

лабораторних занять, презентації, поточний контроль, 

захист кваліфікаційної роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми і 

завдання, виробничі ситуації, проблеми у сфері 

професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та 

вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 
 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; 

- здатність до використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

- здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

- здатність використовувати іноземну мову для 

здійснення науково-технічної діяльності;  

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 



 

 

 - здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями; 

- здатність виявляти та оцінювати ризики; 

- здатність працювати автономно та в команді; 

- здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої 

дії з їх врахуванням. 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

- здатність проводити критичний аналіз сучасного 

стану питань в галузі будівництва; 

- здатність до лідерських якостей; 

- здатність  відстоювати свою власну позицію;  

- здатність бути критичним і самокритичним. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

- Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, 

наукові і технічні методи для вирішення науково-

технічних проблем і задач будівництва, реконструкції та 

утримання міської забудови; 

- здатність володіти інформацією щодо сучасного 

стану, тенденцій розвитку та наукової думки, 

виявленні, постановці та вирішенні актуальних задач та 

проблем у сфері будівництва та цивільної інженерії; 

- здатність використовувати найбільш передові та 

сучасні рекомендації, виявлені в процесі дослідницької 

роботи в галузі будівництва; 

- здатність до аналізу та оцінки зібраної та перевіреної 

інформації в нормативно-правових документах та 

наукових працях; 

- здатність застосовувати сукупність знань для 

розуміння та розв’язання складних технічних проблем 

та перспективних напрямків в галузі будівництва; 

- здатність розуміти та визначати шляхи можливого 

вирішування проблем будівництва та цивільної 

інженерії під впливом змін у функціонуванні 

зовнішнього середовища; 

- здатність приймати участь у виробленні спільних 

рішень і вирішенні проблем, які з’являються у процесі 

розробки комплексних робіт і проектів; 

- здатність до використовування сучасних 

математичних методів та новітніх інформаційних 

технологій, комп’ютерних систем та мереж, 

програмних продуктів при створенні нових знань, 

отриманні  практичних результатів у сфері будівництва 

та архітектури; 

- здатності до оцінювання та проведенні критичного 

аналізу різних інформаційних джерел за темою роботи 



 

 

або проекту, з елементами наукового обґрунтування 

достовірності оцінки отриманих результатів; 

- здатність проявляти схильність до можливих сучасних 

інноваційних процесів та напрямків використання 

отриманих результатів; 

- здатність до ініціювання інноваційних комплексних 

проектів; 

- здатність публікувати результати своїх досліджень у 

наукових фахових виданнях; 

- здатність планувати час роботи з підготовки проекту; 

- здатність контактувати з керівником проекту та 

консультантами;  

- здатність працювати у колективі та з колективом; 

- здатність упорядковувати, налагоджувати, досягати 

цілісності процесу дослідження. 

7 - Програмні результати навчання 

Магістр будівництва має бути підготовлений до активної виробничої 

діяльності, педагогічної та наукової роботи.  

Магістр повинен: 

- володіти державною мовою, професійно використовувати одну-дві 

іноземні мови;  

- мати академічні знання з гуманітарних і соціально-економічних, 

фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін;  

- володіти методами техніко-економічної оцінки, теоретичних та 

експериментальних досліджень в галузі будівництва та містобудування; 

- мати високі моральні якості, навики педагогічної, наукової, 

організаційної та управлінської діяльності; 

- мати уявлення про наукові картини всесвіту, про різноманітність 

форм людського пізнання, співвідношення істини і помилки, раціонального 

та ірраціонального в людській уяві, особливості функціонування знання в 

сучасному суспільстві, про естетичні цінності, їх значення в творчості і 

повсякденному житті, вміти орієнтуватися в них; 

- розуміти роль науки в розвитку цивілізації, співвідношення науки і 

техніки і пов’язаних з ними сучасних соціальних і етичних проблем, цінності 

наукової раціональності та її історичних типів, знати структуру, форми і 

методи наукового пізнання, їх еволюцію; 

- користуватися міжнародним науковим досвідом, читати та розуміти 

наукові тексти іноземною мовою, володіти професійною термінологією, 

вільно висловлювати власні наукові думки, складати наукові тексти, статті, 

тези доповідей на конференції іноземною мовою, знати особливості 

підготовки науковців і фахівців галузі за кордоном; 

- володіти основними правовими питаннями стосовно авторських 

прав та інтелектуальної власності щодо науково-технічних розробок у сфері 

будівництва та містобудування, міжнародного патентного права і досвіду, 

вміти складати документацію на отримання патенту, авторського свідоцтва 



 

 

тощо. 

Магістр зобов’язаний знати та вміти використовувати: 

- поглиблені знання з проектування будівель і споруд, планування та 

благоустрою міст, утримання міської забудови; 

- сучасну наукову проблематику і тенденції розвитку галузі 

архітектури, містобудування, будівництва та цивільної інженерії; 

- методологію наукових досліджень; 

- методи планування, організації та проведення науково-технічного 

експерименту та аналізу його результатів; 

- особливості охорони праці в галузі, безпечні умови проведення 

експериментальних наукових досліджень; 

- методи автоматизації науково-дослідницьких робіт, сучасні 

комп’ютерні технології, системи пошуку інформації, мережу Internet; 

- навички проведення практичних і лабораторних занять зі 

студентами; 

- здатність організовувати наукові конференції, вміти складати тези 

доповідей, наукові статті, стандарти оформлення наукової та науково-

технічної документації; 

- методи та особливості управління містобудівними системами, 

підсистемами та їх елементами, а також земельними ресурсами; 

- особливості землевпорядкування та кадастру, технічні й правові 

засади оцінки міських територій; 

- ціноутворення, методи визначення витрат, методи оцінки 

ефективності будівельних та містобудівних проектів; 

- засоби та методи систематизації інформації про території та об’єкти 

будівництва під час їх зведення, експлуатації, реконструкції, ремонту, а 

також про стан зовнішнього середовища і його зміни, методи створення 

інформаційних баз даних об’єктів будівництва та містобудування; 

- особливості проектування будівель, споруд, міських територій 

згідно до діючих нормативних документів будівництва, а також до 

нормативної бази будівництва провідних країн світу, зокрема Єврокодів; 

- властивості сучасних конструктивних будівельних матеріалів на 

основі деревини та пластмас (полімерів), особливості конструювання 

будівель і споруд, здатність розраховувати параметри напружено-

деформованого стану будівельних конструкцій, вироблених з таких 

матеріалів; 

- методи та особливості експлуатації та реконструкції територій, 

міської забудови, ремонту і реставрації будівель і споруд; 

- способи визначення технічного стану будівельних конструкцій, що 

експлуатуються, алгоритми проведення технічних експертиз, обстеження і 

паспортизації будівель і споруд, визначення технічного стану міських 

вулиць та доріг; 

- новітні концепції архітектури та дизайну міського середовища, 

автоматизовані системи візуалізації архітектурних, містобудівних, дизайн-

проектів, проекти садово-паркового та ландшафтного будівництва, сучасні 



 

 

спеціалізовані програмні продукти для створення комп’ютерної графіки; 

- особливості контролю якості будівництва, відповідності споруди та 

окремих її елементів проектним рішенням;  

- приймати виваженні професійні рішення. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

100% науково-педагогічних працівників, що задіяні до 

викладання професійноорієнтованих дисциплін за 

освітньо-професійною програмою «Міське 

будівництво та господарство» зі спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» мають наукові 

ступені та вчені звання, з досвідом дослідницької 

роботи за фахом. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

Використання спеціалізованих лабораторій та 

обладнання, сучасних комп’ютерних засобів та 

програмного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища 

Запорізької державної інженерної академії та 

авторських розробок науково-педагогічних 

працівників, а саме: 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 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та університетами України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країнпартнерів 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови на 

підготовчому відділенні  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові  

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальни

й обсяг 

навчальн

ої 

роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

контрол

ю/ 

семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 Іноземна мова за 

професійним спрямуванням 
4 120 48 72 залік 

 Разом 4 120 48 72  

 1.2. Цикл професійної підготовки 

2 Наукові дослідження 3 90 24 66 екзамен 

3 Охорона праці в галузі та 

цивільний захист 
3 90 36 54 залік 

4 Наукові дослідження (за 

фахом) 
5 150 0 150 

курсова 

робота 

 Разом 11 330 60 270  

 1.3. Практична підготовка 

5 Переддипломна практика 6 180  180 
диферен

ціний 

залік 

 Разом 6 180  180  

 1.4. Підсумкова атестація 

6 
Підготовка кваліфікаційної 

роботи 
22,5 675  675  

7 Підсумкова атестація 1,5 45  45  

 Разом 24 720  720  

 Разом з обов’язкових 

компонент 
45 1350 108 1242 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

8 Інтелектуальна власність 1 30 12 18 залік 

9 
Філософські проблеми 

наукового пізнання 
1 30 12 18 залік 



 

 

Разом  2 60 24 36  

2.2.Цикл професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

10 Дизайн міського середовища 4 120 36 84 
залік, 

курсови

й проект 

11 
Геоінформаційні технології в 

містобудівництві 
3 90 24 66 

екзамен 

12 Науково-дослідна робота 11 330 0 330 
залік, 

курсова 

робота 

Разом 18 540 60 480  

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

13 
Комп’ютерний дизайн 

архітектурного середовища 
3 90 36 54 залік 

 
Автоматизований випуск 

проектної документації 
     

14 

Організація, планування та 

системи управління в 

містобудівництві 

4 120 36 84 екзамен 

 

Керування розвитком 

складних систем в 

містобудівництві 

     

15 Проектування за єврокодами 3 90 24 66 екзамен 

 
Сучасна нормативна база 

будівництва 
     

16 
Сучасні конструкції на 

основі деревини і пластмас 
3 90 24 66 екзамен 

 

Перспективне з’єднання 

елементів дерев’яних 

конструкцій з 

використанням полімерів 

     

17 

Реконструкція та 

експлуатація міських 

територій 

3 90 24 66 екзамен 

 

Технічна експлуатація, 

модернізація та 

реконструкція міських 

територій 

     

Разом 16 480 144 336  

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

18 
Основи землевпорядкува-

ння та кадастру 
4 120 48 72 залік 

 
Управління земельними 

ресурсами 
     

19 Оцінка, обстеження, 5 150 48 102 екзамен 



 

 

паспортизація та 

реконструкція об’єктів 

міської забудови 

 

Технічна експертиза, 

обстеження пошкоджень 

об’єктів будівництва та 

методи їх усунення 

     

Разом 9 270 96 174  

Разом з вибіркових компонент  45 1350 324 1026  

Разом з циклу компонент 

загальної підготовки  
6 180 72 108  

Разом з циклу компонент 

професійної підготовки 
54 1620 360 1260  

Разом  

 
90 2700 432 2268  

 



 

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

Структурно-логічна схема підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво та 

господарство» зі спеціальності  192  «Будівництво та цивільна інженерія»  

                                                          1 КУРС                                                                                      2 КУРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        30 кредитів                                                       30 кредитів 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 кредитів 

Переддипломна практика 

6 кредитів  

Підготовка 

кваліфікаційної роботи 

22,5 кредитів  

Підсумкова 

атестація  

1,5 кредитів  

Дизайн міського середовища 

3 кредити,  

курсовий проект 

Комп’ютерний дизайн 

архітектурного середовища 

3 кредити 

Проектування за Єврокодами 

3 кредити 

Геоінформаційні технології в 

містобудівництві 

3 кредити 

  Іноземна мова за професійним спрямуванням 

4 (2+2) кредити 

Сучасні 

конструкції на 

основі деревини 

та пластмас 

 3 кредити 

 

Науково-дослідна робота  

6 кредитів 

Інтелектуальна власність 

1 кредит 

Філософські проблеми наукового 

пізнання  

1 кредит 

Охорона праці в галузі та  

цивільний захист 

3 кредити 

 

Організація, планування та системи 

управління в містобудівництві 

4 кредити 

Наукові 

дослідження 

3 кредити 

Оцінка, обстеження, 

паспортизація та 

реконструкція об’єктів 

міської забудови 

5 кредитів 

Реконструкція та експлуатація 

міських територій  

3 кредити 

Основи землевпорядкування та 

кадастру 

4 кредити 

Науково-дослідна робота  

10 кредитів 

16 (5+11) кредитів 



 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Кваліфікаційна робота із захистом в державній 

екзаменаційній комісії 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

Кваліфікаційна робота має передбачити розв’язання 

складного спеціалізованого завдання або 

практичної проблеми у галузі будівництва, 

реконструкції та благоустрою міських територій, 

що передбачає проведення  досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

        Виконання кваліфікаційної роботи має за мету:  

- систематизувати, закріпити та розширити теоре-

тичні знання та практичні навички зі спеціальності, 

розвинути творчі здібності та вміння магістра пов-

ною мірою застосувати свої знання для вирішення 

науково-технічних, проектних 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, реконст-

рукції, та збереження об’єктів міської забудови;  

- напрацювати практичні навички по виконанню 

розрахунково-графічних та проектних робіт за 

допомогою ПЕОМ;  

- перевірити та оцінити професійну придатність 

здобувача до самостійної роботи в проектних, 

науково-дослідних організаціях, в житлово-

комунальних організаціях, на будівельних 

майданчиках. 

 

 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Мета: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови 

та залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань. Завдання: 

створити у студентів відповідну базу знань для вільного користування 



 

 

іноземною мовою у професійних, наукових та інших цілях; забезпечити 

володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; на 

базі синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і закономірностей 

іноземної мови, та соціокультурних знань і вмінь здійснювати іншомовну 

комунікацію; застосовувати культурологічну інформацію у професійній 

діяльності та використовувати власний досвід оволодіння іншомовним 

мовленням у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву 

підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів; 

демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні іноземною 

мовою; усвідомлювати важливість і необхідність оволодіння всіма чотирма 

видами мовленнєвої діяльності; усвідомлювати зміст і основні завдання 

курсу практики усного та писемного мовлення. Предмет: іноземний 

науковий дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої 

комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та 

прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному 

та професійному середовищі. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

Наукові дослідження 

Мета: висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та 

організації науково-дослідницької діяльності, формування теоретичного й 

практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення 

наукових досліджень як у процесі навчання у вузі, так і на практиці. 

Завдання: оволодіння методологією і методами дослідження, що сприяє 

розвитку раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової 

творчості в умовах практичної діяльності, набуття практичних навичок, 

необхідних для написання та оформлення наукових робіт, при  роботі із 

законодавчими та нормативними актами і спеціальною періодичною та 

науковою літературою будівельної та містобудівної галузі. Предмет: система 

наукового знання, моделі досліджень, форми наукового знання, наукові 

дослідження. 

Охорона праці в галузі та цивільний захист 

Мета: формування у майбутніх фахівців вмінь і компетентностей для 

забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного 

досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 

діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у 

конкретній галузі, а також теоретична і практична підготовка студентів з 



 

 

метою організації захисту населення у надзвичайних ситуаціях, вивчення 

шляхів і способів підвищення організації і проведення рятувальних і інших 

невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих. 

Завдання: оволодіння знаннями для: забезпечення гарантії збереження 

здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних 

галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та 

формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та 

власну безпеку, а також навчити здобувачів діям у надзвичайних ситуаціях; 

захисту дорослого населення і дітей; організації і проведення рятувальних і 

інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф і 

стихійних лих; оцінювання обстановки і відповідних дій у надзвичайних 

ситуаціях. Предмет: законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці 

в галузі, система управління охороною праці в організації, спеціальні розділи 

охорони праці в галузі професійної діяльності, надзвичайні ситуації та їх 

вплив на життєдіяльність людини, основні заходи і засоби захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій. 

Наукові дослідження (за фахом) 

Мета: оволодіння методикою проведення наукового дослідження за 

допомогою моделювання технологічних процесів для удосконалення роботи 

технологічних об’єктів та підвищення ефективності роботи інженерних 

систем з використанням сучасного обладнання. Завдання: вивчення 

дисципліни є закріплення існуючих знань, на базі яких будуть отриманні 

достатні, фундаментальні та прикладні знання для розробки моделей об’єктів 

будівельного виробництва, проведення різноманітних досліджень та 

складання рекомендацій щодо удосконалення інженерних систем. Предмет 

дисципліни: об’єкти будівельного виробництва; методи імітаційного 

моделювання технологічних процесів; методи проведення досліджень 

будівельних процесів; оцінка результатів експериментів; технічне 

забезпечення експериментальних досліджень. Предмет: система наукового 

знання, моделі досліджень, форми наукового знання, наукові дослідження. 

 

1.3 Практична підготовка 

Переддипломна практика 

Мета: застосовувати на практиці уміння і навички; підготовка 

здобувачами вищої освіти індивідуального завдання з усебічного вивчення 

конкретної проблеми будівництва, реконструкції, експлуатації будівель і 

споруд, та благоустрою територій міської забудови; збір практичних та 

статистичних матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи. 



 

 

 Переддипломна практика – завершальний етап у підготовці високо-

кваліфікованих фахівців у сфері будівництва, реконструкції, експлуатації 

будівель і споруд, та благоустрою територій міської забудови. Проходження 

переддипломної практики забезпечує перевірку теоретичних знань, 

отриманих студентами в період навчання у навчальному закладі вищої 

освіти, їх закріплення, а також освоєння практичних навичок у сфері 

професійної діяльності. 

Завданням практичної підготовки є: 

 - поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з дисциплін 

професійної підготовки;  

- формування у майбутніх фахівців компетентностей в сфері 

будівництва, реконструкції, експлуатації будівель і споруд, та благоустрою 

територій міської забудови; 

 - систематичне оновлення та творче застосування набутих знань у 

практичній діяльності при вирішенні завдань. 

  

1.4 Підсумкова атестація 

Підготовка кваліфікаційної роботи 

Мета виконання кваліфікаційної роботи як методу оцінювання рівня 

якості підготовки – визначення рівня підготовленості здобувача вищої освіти 

до розв'язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до 

узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних 

знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання. 

Виконання кваліфікаційної роботи забезпечує;  систематизацію, закріплен-

ня, розширення та застосування знань здобувача вищої освіти під час 

виконання конкретних науково-дослідних і прикладних завдань;  розвиток 

навичок самостійної роботи;  оволодіння методикою дослідження при 

вирішенні наукових та прикладних проблем. Завдання: самостійно 

проводити експериментальні дослідження; планувати та управляти часом 

підготовки власних наукових пошуків; розробляти технологічну карту 

власного дослідження; створювати нові знання через оригінальні 

дослідження, якість яких відповідає національному та світовому рівням; 

підготувати монографію, реферат, статтю, доповідь, оприлюднити результати 

та успішно захистити результати наукового дослідження. Предмет: 

математичний апарат наукових досліджень, процеси та об’єкти будівництва; 

їх програмне, інформаційне та технічне забезпечення; патенти, періодичні та 

неперіодичні видання, електронні джерела інформації, способи та засоби 

наукового дослідження в галузі будівництва та архітектури. 



 

 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

Інтелектуальна власність  

Мета: надбання студентами знань системи інтелектуальної власності і, 

зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній 

діяльності, методологічних основ створення об'єктів промислової власності і 

інженерної психології, міжнародного співробітництва у галузі інтелектуаль-

ної власності, захисту патентних прав, авторського права та суміжних прав, а 

також системи патентної інформації. Завдання: вміння застосовувати на 

практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової охорони 

науково-технічних досягнень та творчої продукції, провести патентні 

дослідження в певній галузі техніки та оформити заявку на винахід або 

інший об'єкт промислової власності, заявку на об'єкт авторського права, 

зокрема на комп'ютерні програми і бази даних, документи на комерційну 

таємницю, використати патентну інформацію та документацію при 

проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-

технологічних розробок з метою створення конкурентоспроможної 

продукції; навичок роботи з нормативно-правовими документами, патентною 

документацією, в оформленні матеріалів заявки на об'єкт права 

інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

знак для товарів та послуг, топографія інтегральної мікросхеми, твори науки, 

літератури і мистецтва тощо), а також ліцензійного договору на передачу 

права або використання об’єкту права інтелектуальної власності. Предмет: 

система правових відносин щодо регулювання прав інтелектуальної 

власності майнових та особистих немайнових прав авторів, підстави їх 

виникнення та здійснення. 

Філософські проблеми наукового пізнання 

Мета: надання базових навичок використання філософської 

методології при розгляді світоглядних проблем, у тому числі пов'язаних з 

розвитком науки. Завдання: ознайомлення з особливостями, методами й 

структурою наукового знання, його філософськими підставами; короткою 

історією філософії науки і її основних плинів; актуальними філософськими й 

методологічними проблемами сучасної науки, основними тенденціями й 

проблемами її подальшого розвитку. Предмет: філософські засади 

виробництва знання в науці, особливості наукового пізнання та наукового 



 

 

знання, види дослідження та види знання, норми і методи наукової 

раціональності.  

 

2.2 Цикл професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

Дизайн міського середовища 

Мета: забезпечення базовими компетенціями в області проектування 

міських просторів різного типу, містобудівних систем, підсистем та їх 

елементів. Завдання: опанування специфіки архітектурно-художньої 

діяльності, направленої на проектування міського середовища, виділення 

основних проблем, формулювання актуальності, мети і завдань 

дослідницького і творчого процесу дизайну, розуміння логіки проектування, 

достовірної оцінки його результатів і формування відповідних висновків, 

формування навичок публічних виступів і дискусій з метою захисту і 

критики авторських проектних ідей, опанування творчих методів дизайну, 

аналізу і синтезу фор-ми з точки зору художньої мови і композиції, 

виконання проекту благоустрою із зонуванням території з малими 

архітектурними формами. Предмет: система сучасних технологій комп’ю-

терного  проектування та моделювання архітектурно-художньої діяльності, 

направленої на проектування міського середовища архітектурних екстер'єрів, 

зовнішніх просторів та благоустрою теріторії міських середовищ за 

допомогою программ Graphisoft ArchiCAD, Artlantis Studio, Planix Landscape 

Deluxe, Corel Draw, Іnteаr. 

Геоінформаційні технології в містобудівництві 

Мета: формування комплексу знань про географічні інформаційні 

системи (ГІС), геоінформаційні технології та інформаційні бази даних 

об’єктів будівництва, їх застосування для потреб будівництва й 

містобудування. Завдання: оволодіння загальними відомостями про ГІС, 

загальні принципи розробки, сферу застосування та критерії вибору, 

структурою та принципами функціонування ГІС, методами формування баз 

просторових даних, їх форматів і сумісності, навичками роботи з програмним 

і апаратним забезпеченням ГІС, інформаційним забезпеченням ГІС, 

навичками використання ГІС в органах державного управління та місцевого 

самоврядування, зокрема при складанні земельного та містобудівного 

кадастру населених пунктів, міст і територій, застосування ГІС в будівельній 

справі, дослідження шляхів вирішення проблем збереження даних про 

об’єкти будівництва, а також перспектив створення галузевих ГІС різного 

рівня, використання ГІС при обстеженнях будинків, споруд та територій, 



 

 

розрахунків у ГІС, створення інформаційних баз даних та інформаційних 

моделей об’єктів міської забудови та міських територій. Предмет: 

геоінформаційні системи та їхній супровід. 

Науково-дослідна робота 

Мета: ознайомлення студентів з теоретичними основами методології 

експериментальних досліджень умов містобудування, виробів та 

конструкцій, а також із закономірностями впливу міського середовища  на 

умови експлуатації споруд. Висвітлення теоретичних основ  технології та 

організації науково-дослідницької діяльності, тобто формування 

теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого 

проведення наукових досліджень. Завдання: оволодіння методологією і 

методами дослідження, що сприяє розвитку раціонального творчого 

мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної 

діяльності; набуття студентами практичних навичок, необхідних для 

написання та оформлення наукових робіт, при  роботі студентів із 

законодавчими та нормативними актами і спеціальною періодичною та 

науковою літературою з питань досліджень в будівельній галузі. Предмет: 

система наукового знання, моделі досліджень, форми наукового знання, 

наукові дослідження. 

 

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Комп’ютерний дизайн архітектурного середовища 

Мета: формування розширених знань про архітектурні об’єкти, які при 

проектуванні мають розглядатися як складові частини естетичної організації 

міського середовища, комплексні архітектурні рішення, що впливають на 

формування умов життя і вигляд сучасних міст. Завдання: вдосконалення 

навичок з архітектурно-дизайнерського проектування, містобудівної графіки, 

композиції та колористики, оволодіння основними програмними продуктами 

GraphisoftArchiCAD, AdobePhotoshop, 3D StudioMax та ін. Предмет: система 

сучасних актуальних технологій комп’ютерного  проектування та моделю-

вання архітектурно-художньої діяльності, направленої на проектування 

дизайн проектів інтер’єрів внутрішнього простору за допомогою программ 

Graphisoft ArchiCAD, Artlantis Studio, Planix Landscape Deluxe, Corel Draw, 

Іnteаr. 

Автоматизований випуск проектної документації 

Мета: формування системи знань про номенклатуру, основні 

нормативні складові, правила стандартизації, вимоги і методи розробки й 

оформлення, зберігання, передачі технічної та науково-технічної 



 

 

документації із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Завдання: опанування навичок аналізу технічної документації, її 

порівняння, класифікації, узагальнення, конкретизації, засвоєння основних 

понять і етапів процесу проектування, вміння організовувати процес 

створення технічної документації, критична оцінка проектної інформації, 

знання та дотримування вимог чинних державних стандартів, норм і правил 

будівельної галузі України щодо розробки, оформлення, зберігання, передачі 

проектної та науково-технічної документації, розуміння взаємозв’язків між 

окремими документами, сутності та значення методів проектування, оволо-

діння навичками розробки графічних документі. Предмет: система сучасних 

актуальних технологій комп’ютерного  проектування та моделювання 

архітектурно-художньої діяльності, направленої на проектування рабочих 

проектів будівель та споруд за допомогою программ Graphisoft ArchiCAD, 

Artlantis Studio, Corel Draw, Іnteаr. 

Організація, планування та системи управління в містобудівництві 

Мета: оволодіння теоретичними знаннями, основними методами та 

принципами організації і планування будівництва міських територій і 

підвищення ефективності будівельного виробництва в умовах міського 

будівництва та господарства, а також формування у студентів розуміння 

форм і об’єктивних законів та принципів управління системами, які існують 

у сфері містобудування. Завдання: оволодіння методикою ефективного 

розв’язання задач в галузі організації міського будівництва або реконструкції 

цивільних та житлових об’єктів, аналізувати, пояснювати, відстоювати свій 

погляд з приводу обставин, ситуацій, що потребують розв’язання на основі 

прийняття ефективних рішень; вивчення методів оптимізації управлінських 

рішень на основі існуючих міжнародних стандартів; вивчення основ 

менеджменту, внутрішнього та зовнішнього середовища систем управління; 

вивчення основних проблем та питань реалізації будівельних проектів; 

визначення переваг використання економіко-математичних моделей та 

обчислювальної техніки у прийнятті оптимальних управлінських рішень. 

Предмет: системні методи проектування організації будівництва та рекон-

струкції цивільних та житлових об’єктів і комплексів по удосконаленню 

будівельного виробництва в умовах міського будівництва та господарства. 

Керування розвитком складних систем в містобудівництві 

Мета: поглиблене вивчення питань техніко-економічного аналізу 

взаємопов’язаних об’ємно-планувальних, конструктивних та організаційно-

технологічних рішень у міському будівництві, оволодіння основними 

методами та принципами організації і планування будівництва міських 



 

 

територій. Завдання: вивчення основ менеджменту, внутрішнього та 

зовнішнього середовища систем управління; вивчення основних проблем та 

питань реалізації будівельних проектів; визначення переваг використання 

економіко-математичних моделей та обчислювальної техніки у прийнятті 

оптимальних управлінських рішень; оволодіння певним обсягом знань, 

методикою ефективного розв’язання задач в галузі організації міського 

будівництва або реконструкції цивільних та житлових об’єктів, а також 

висвітлення форм, методів та механізмів вироблення управлінських рішень 

на основі досвіду практики виробництва; вивчення методів оптимізації 

управлінських рішень на основі існуючих міжнародних стандартів. Предмет: 

системні методи проектування організації будівництва та реконструкції 

цивільних об’єктів і комплексів по удосконаленню будівельного виробництва 

в умовах міського будівництва.  

Проектування за Єврокодами 

          Мета: формування комплексу знань про особливості застосування 

вимог норм і правил будівельної галузі провідних країн світу щодо 

проектування будівельних конструкцій, будівель, споруд, міської забудови та 

територій (зокрема європейських стандартів – Єврокодів, EN Eurocodes). 

Завдання: оволодіння системою стандартизації, нормування, комплексом 

нормативних документів будівельної галузі (на прикладі Єврокодів), 

опанування світового досвіду та застосування сучасних здобутків, тенденцій 

та принципів проектування будівель, споруд, міської забудови та територій в 

умовах євроінтеграції. Предмет: державна  концепція  адаптації  

національної  нормативної  бази  до  нормативів  ЄС,   інтегрування  у  

європейський  нормативно-правовий простір технічного  регулювання у 

будівництві, єдине розуміння процесу проектування конструкцій.  

Сучасна нормативна база будівництва 

Мета: формування знань про особливості застосування діючого 

комплексу стандартів, норм і правил будівельної галузі України, недоліки 

існуючої системи, тенденції до її вдосконалення, доповнення та змінення в 

умовах світових інтеграційних процесів і необхідності забезпечення 

конкурентоспроможності українських фахівців на міжнародному ринку 

праці. Завдання: оволодіння існуючою системою стандартизації, 

нормування, комплексом нормативних документів будівельної галузі 

України у порівнянні зі світовими здобутками в цьому напрямку(на прикладі 

Єврокодів). Предмет: Нормативні документи України в галузі будівництва, 

принципи, правила, норми, характеристики, що стосуються визначених 

об'єктів нормування в галузі будівництва. 



 

 

Сучасні конструкції на основі деревини і пластмас 

Мета: формування знань про основні властивості деревини, пластмас 

та інших сучасних синтетичних полімерних матеріалів, що 

використовуються при проектуванні будівельних конструкцій. Завдання: 

опанування методів розрахунку та особливостей конструювання елементів 

дерев’яних і пластмасових конструкцій та їх з’єднань, економічного 

обґрунтування доцільності застосування деревини та синтетичних матеріалів 

при проектуванні будівельних конструкцій, визначення сфери застосування, 

особливостей виготовлення та експлуатації конструкцій на основі деревини і 

пластмас. Предмет: система  конструктивних рішень об’єкту будівництва на 

базі знання номенклатури та конструктивних форм, методи розрахунку й 

конструювання будівельних конструкцій на основі деревини і пластмас та 

вузлів їх сполучення. 

Перспективне з’єднання елементів дерев’яних конструкцій з 

використанням полімерів 

Мета: Формування знань про основні властивості деревини та 

полімерів, що використовуються при проектуванні перспективних з’єднань. 

Завдання: Опанування методів розрахунку перспективних з’єднань, 

економічного обґрунтування доцільності застосування перспективних 

з’єднань, а також особливостей виготовлення та експлуатації цих з’єднань. 

Предмет: система конструктивних рішень перспективних з’єднань на базі 

знання номенклатури та конструктивних форм, методи розрахунку і 

конструювання з’єднань у вузлах конструкцій. 

Реконструкція та експлуатація міських територій 

Мета: оволодіння сучасними технологіями проектування міських 

територій, організацією робіт з реконструкції та експлуатації міських 

територій, принципами вибору найбільш ефективних у санітарно-

гігієнічному та техніко-економічному відношенні засобів з очищення та 

прибирання міста, застосування найбільш прогресивних в умовах даного 

міста систем і засобів збирання, вилучення і знешкодження побутових 

відходів, використання сучасних засобів прибирання міських територій. 

Завдання: вдосконалення сучасних принципів проектування міських 

територій, створення прогресивних методів реконструкції та експлуатації 

міських територій. Предмет: система проектування міських територій, 

реконструкція та експлуатація міських територій, система збирання, 

вилучення і знешкодження побутових відходів, прогресивні засоби з 

очищення та прибирання міста. 



 

 

Технічна експлуатація, модернізація та реконструкція міських 

територій 

Мета: оволодіння сучасними технологіями проектування міських 

територій, основними положеннями по технічній експлуатації, модернізації 

та реконструкції міських територій, організацією робіт з ремонту та 

утримання міських територій, застосування найбільш прогресивних засобів з 

утримання міських територій в умовах даного міста та систем збирання, 

вилучення і знешкодження побутових відходів. Завдання: оволодіння  

сучасними принципами експлуатації, модернізації та реконструкції міських 

територій, технологічними процесами та методами утримання і ремонту 

міських територій. Предмет: сучасні технології проектування міських 

територій, положеннями по технічній експлуатації, модернізації та 

реконструкції міських територій, робіти з ремонту та утримання міських 

територій, прогресивні засоби з утримання міських територій, системи 

збирання, вилучення і знешкодження побутових відходів. 

 

2.2.3 Цикл компонент  вільного вибору студента 

Основи землевпорядкування та кадастру 

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок 

управління земельними ресурсами на рівнях державних органів та місцевого 

самоврядування в контексті соціально-економічного розвитку міст і 

територій, визначення й розуміння актуальних проблем розвитку систем 

землевпорядкування та кадастру. Завдання: оволодіння законодавчою базою 

та історією розвитку системи управління земельними ресурсами, методами 

управління земельними ресурсами та їх охороною, функціональної та 

фінансово-економічної оцінки земель, засвоєння особливості розвитку 

сучасної системи земельного кадастру в Україні, розуміння концептуальних 

основ створення та ведення земельного кадастру в населених пунктах і 

платного землекористування як основи регулювання земельно-майнового 

комплексу, особливостей регулювання та реалізації державної політики з 

кадрового забезпечення управління земельними ресурсами, розуміння 

системи управління муніципальною земельною власністю та особливостей 

формування системи управління муніципальним майном. Предмет: система 

науково-обґрунтованого розподілу та обліку земель усіх категорій. 

Управління земельними ресурсами 

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок 

управління земельними ресурсами на рівнях державних органів та місцевого 

самоврядування в контексті соціально-економічного розвитку міст і 



 

 

територій, визначення й розуміння актуальних проблем розвитку систем 

землевпорядкування та кадастру. Завдання: оволодіння законодавчою базою 

та історією розвитку системи управління земельними ресурсами, методами 

управління земельними ресурсами та їх охороною, функціональної та 

фінансово-економічної оцінки земель, засвоєння особливості розвитку 

сучасної системи земельного кадастру в Україні, розуміння концептуальних 

основ створення та ведення земельного кадастру в населених пунктах і 

платного землекористування як основи регулювання земельно-майнового 

комплексу, особливостей регулювання та реалізації державної політики з 

кадрового забезпечення управління земельними ресурсами, розуміння 

системи управління муніципальною земельною власністю та особливостей 

формування системи управління муніципальним майном. Предмет: система 

земельних відносин та розподілу земель усіх категорій. 

 Оцінка, обстеження, паспортизація та реконструкція об’єктів 

міського господарства 

 Мета: формування системи знань задля належної оцінки фактичного 

технічного стану об’єктів міського господарства, що проектуються, 

експлуатуються або реконструюються в складних умовах будівництва, 

аналізу ґрунтових умов, оптимального вибору методів запобігання діям 

зовнішніх факторів, прогнозування реакції будівель і споруд, підсилення та 

відновлення несучої здатності будівельних конструкцій і ґрунтових основ. 

Завдання: оволодіння навичками оптимального вибору практичних методів і 

засобів інженерного захисту будівель і споруд, що проектуються або 

експлуатуються в складних умовах будівництва, розрахунку захисних заходів 

для об’єктів міського господарства в складних інженерно-геологічних 

умовах, таких як просідаючи ґрунти, зсувонебезпечні ділянки. Предмет: 

система сучасних методів оцінки технічного стану будівель і споруд, 

обстеження будівельних конструкцій, оптимальні рішення реконструкції 

об’єктів міського господарства. 

Технічна експертиза, обстеження пошкоджень об’єктів будівництва 

та методи їх усунення 

Мета: формування системи знань задля проведення належної технічної 

експертизи об’єктів міської забудови на всіх стадіях їх життєвого циклу в 

складних умовах будівництва та експлуатації, аналізу комплексу зовнішніх 

факторів, оволодіння принципами застосування інноваційних методів 

ремонту, підсилення, заміни будівельних конструкцій та відновлення їх 

експлуатаційної спроможності. Завдання: оволодіння навичками здійснення 

технічної експертизи будівель і споруд, обстеження пошкоджень і дефектів, 



 

 

оптимального вибору практичних методів і засобів ремонту будівельних 

конструкцій, а також заходів захисту об’єктів міської забудови в складних 

умовах будівництва та експлуатації, засвоєння та визначення шляхів 

вдосконалення існуючих  методів і технологій виконання ремонтних робіт із 

застосуванням сучасних і новітніх матеріалів. Предмет: система якості 

будівельних і ремонтних робіт, виконаних на всіх етапах будівництва, їх 

відповідність будівельним нормам і договору, а також якість і кількість 

використаних будівельних матеріалів та їх відповідність вказаним у 

будівельно-монтажній документації, обстеження пошкоджень об’єктів 

будівництва, практичні методи  ремонту будівельних конструкцій. 

 

 

   5. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ 

БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості 

Верховної Ради. – 2014. – № 37, 38.  

2. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти».  

4. Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.  

5. Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 №1085 Про Умови прийому 

на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році.  

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : 

проект [Електронний ресурс] / Мво освіти і науки України. – К. – Режим 

доступу: (http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazkizgromadskistyu/gromadske 

obgovorennya2016.html).  

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти 

http://mon.gov.ua/citizens/zv'yazkizgromadskistyu/gromadske


 

 

(постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності закладів освіти».  
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