
Профіль освітньої програми  2019-2020

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 192 ̶ Будівництво та цивільна інженерія
Галузь знань 19 – Будівництво та архітектура
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Другий (магістерський) рівень вищої освіти за 
кваліфікацією «Магістр з будівництва та цивільної 
інженерії»

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1
рік 9 місяців

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України, 
Сертифікат про акредитацію НД 2190239
строк дії – до 01.07.23 р.

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL
- 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Диплом бакалавра , диплом освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст, магістр. Вступні екзамени з фаху та 
іноземної мови

Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Забезпечити  здобуття  студентами  поглиблених
компетентностей  за  спеціальністю  «Будівництво  та
цивільна  інженерія»;  інтеграція  загально-технічної
підготовки  для  професійної  діяльності  у  галузі
будівництва,  виробничо-технічних,  конструкторських,
експлуатаційних службах будівельних підприємств, цехів,
дільниць,  що  забезпечують  будівництво,   у  проектних,
науково-дослідних установах , навчальних закладах.

Характеристика освітньої програми
Предметна область -  об’єкти  вивчення:  наукові  основи,  технології,

об’єкти,  споруди  та  обладнання  в  будівництві  та
цивільній інженерії;

-  цілі  навчання:  підготовка  фахівців,  здатних
розробляти  і  використовувати  сучасні  технології  в
будівництві та цивільній інженерії.

-  теоретичний  зміст  предметної  області:  теорія
процесів  проектування, зведення,  експлуатації,
утримання,  реконструкції  об’єктів  будівництва  та
цивільної інженерії;

- методи, методики та технології: експериментальні
методи  дослідження  матеріалів  і  процесів,  методи
моделювання, спеціальні методи, технології в будівництві



та цивільній інженерії;
-  інструменти  та  обладнання:  експериментально-
вимірювальні  інструменти,  будівельне  і  технологічне
обладнання, спеціалізоване програмне забезпечення.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-наукова 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Розробляти  і  використовувати  сучасні  технології  зі
створення,  експлуатації,  реконструкції  та   ремонту
об’єктів  будівництва,  інженерних  систем  та
технологічних процесів

Особливості 
програми

Особливістю  програми  є  її  орієнтація  на  підготовку
фахівців  для  проектування  та  зведення  будівель,
інженерних споруд і систем, технології зведення будівель
та  спорудї,  експлуатації  та  реконструкції  будівельних
об’єктів,  згідно  з  чим  передбачено  проведення
стажування та переддипломної практик у проектних та
будівельних організаціях  України. 

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Фахівець підготовлений до роботи за видом діяльності
згідно Державного класифікатора професій ДК 003:2010.
Можуть  займати   посади:  головний  будівельник
(домобудівного,  сільського  будівельного  комбінату),
головний  інженер,    директор  з  капітального
будівництва,  виконавець  робіт,   виконавець  робіт
вишкобудування,  майстер  будівельних  та  монтажних
робіт,  начальник  відділу,  начальник  господарства
житлово-комунального,  начальник  дільниці,   начальник
лабораторії  з  контролю  виробництва,   інженер-
проектувальник  (планування  міст),  молодший  науковий
співробітник  (цивільне  будівництво),   науковий
співробітник  (цивільне  будівництво),  науковий
співробітник-консультант  (цивільне  будівництво),
гідротехнік, експерт будівельний, інженер з експлуатації
аеродромів,   інженер з технічного нагляду (будівництво),
інженер  з  проектно-кошторисної  роботи,  інженер-
будівельник,   інженер-будівельник з реставрації пам'яток
архітектури  та  містобудування,   інженер-
проектувальник,  технолог  (будівельні  матеріали),
молодший  науковий  співробітник  (галузь  інженерної
справи),   інженер-дослідник,  інженер-конструктор,
консультант  (у  певній  галузі  інженерної
справи), консультант  із  енергозбереження  в  будівлях,
консультант  із  енергозбереження  та
енергоефективності,  асистент,  викладач  вищого
навчального  закладу,  викладач  професійного  навчально-
виховного  закладу,  викладач  професійно-технічного



навчального  закладу,  молодший  науковий  співробітник
(методи  навчання),  науковий  співробітник  (методи
навчання),  науковий  співробітник-консультант  (методи
навчання), викладач (методи навчання), викладач (методи
навчання),   інженер  з  нормування  праці,  інженер  з
організації  праці,  експерт  технічний  з  промислової
безпеки,  інженер  з  організації  керування  виробництвом,
фахівець з міського та районного планування,   молодший
науковий  співробітник  (проекти  та  програми  у  сфері
матеріального  та  нематеріального  виробництва),
науковий  співробітник  (проекти  та  програми  у  сфері
матеріального  та  нематеріального  виробництва),
науковий  співробітник-консультант  (проекти  та
програми  у  сфері  матеріального  та  нематеріального
виробництва),  фахівець  з  управління  проектами  та
програмами  у  сфері  матеріального  (нематеріального)
виробництва 

Подальше навчання Можливість навчатися за  програмами третього циклу;
можливість  отримати  необхідну  кваліфікацію  для
викладання у ВНЗ.

Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Основними  підходами  є  студентоцентроване  та
проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання і навчання
на основі досліджень. 
Викладання  проводиться  у  вигляді  лекцій,  практичних
занять,   лабораторних  робіт,  консультацій,
індивідуальних  занять,  стажування   та  переддипломної
практик,  груповій,  самостійній  та  проектній  роботі.
Навчання  критиці  власної  роботи,  конструктивній
критиці роботи інших.

Оцінювання Поточне та проміжне оцінювання: усне опитування,
тестування знань та вмінь, консультації для обговорення
результатів поточного та проміжного оцінювання. 

Підсумкове  оцінювання  з  дисциплін:  захист  звітів  з
стажування та переддипломної практик, заліки, письмові
екзамени. 
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі
захисту кваліфікаційної роботи магістра-науковця.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 
Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ПРН1. Здатність  продемонструвати  володіння
традиційними  та  сучасними  інноваційними  методами
проведення досліджень;
ПРН2. Здатність  та  уміння  сприймати  та  розуміти



науково-технічну  іноземну  літературу  зі  спеціальності,
складати  науково-технічну  документацію  та
спілкуватися на професійні теми;
ПРН3. Здатність продемонструвати уміння  оцінювати і
корегувати  рівень  безпеки  життєдіяльності  робітників
на  підприємствах  та  забезпечувати  соціальні  гарантії
працівників у сфері охорони;
ПРН4. Здатність  продемонструвати  володіння
геоінформаційними  технологіями,  основними
теоретичними  положеннями,  технічними  та
програмними засобами їх  реалізації,  засобами створення
електронних  карт,  тематичних  шарів,  генералізацією
просторових  об`єктів  реального  світу,  виконанням  ГІС-
аналізу;
ПРН  5.  Уміння  розробити  заходи  з  охорони  праці  та
навколишнього середовища при проведенні досліджень та
у виробничій діяльності;
ПРН6. Вміти  провести  постановку  і  проведення
експериментів,  метрологічне  забезпечення,  збір,  обробку
та  аналіз  результатів,  ідентифікацію  теорії  і
експерименту;
ПРН7. Вміти  проводитирозрахунки  ефективності
інвестиційних  проектів,  розрахунки  прибутковості  і
часового  виміру  інвестування,  визначати  шляхи
оптимізації інвестиційного процесу;
ПРН8. Володіння  особливостями  управління  на  різних
рівнях  життєвого  циклу  підприємств,специфіки
управління  різновидами  підприємств  та  їх  об`єднань,
умовами  внутрішнього  та  зовнішнього  середовища,
створенням  і  рєєстрацією  підприємств  різної
організаційно-правової форми;
ПРН9. Вміти  коректно  моделювати  конструктивні
елементи  в  програмних  засобах  та  аналізувати
результати розрахунку;
ПРН10. Здатність  використовувати  різні  закони
розподілення  випадкових  величин  та  підключення
стандартних програмних комплексів до вирішення задач
надійності;
ПРН11. Здатність  оцінювати  технічний  стан
будівельних  конструкцій,  ступінь  їх  зносу  та  несучу
здатність;
ПРН12. Здатність  до  самостійного  вирішення  питань
розрахунку  та  конструювання  підсилення  металевих,
залізобетонних та дерев’яних конструкцій;
ПРН13. Здатність  оцінювати  несучу  спроможність
грунтів  для  використання  їх  в  якості  основ  будівель  і



споруд  у  складних  інженерно-геологічних  умовах,
проектувати основи і фундаменти на грунтах просідних і
техногенних;
ПРН14. Здатність  використовувати  передові  методи
технології  і  організації  при  виконанні  ремонтно-
будівельних  робіт,  знати  шляхи  зниження  їх  праце-  та
енергоємності.  Вміти  вибирати  основні  машини  і
механізми для виконання цих робіт;
ПРН15. Здатність  використовувати  нормативно-
довідкові  матеріали  для  проведення  розрахунків
будівельних конструкцій будівель;
ПРН16.  Здатність  аналізувати  конструктивні
особливості різних будівельних схем та відображати їх у
розрахунково-аналітичних програмах;
ПРН17. Вміти  складати  розрахункові  схеми  різновидів
інженерних  споруд  та  конструювати  елементи
інженерних споруд та вузлів їх з’єднання;
ПРН18. Вміти виконувати розрахунки будівель і  споруд,
що будуються в зонах сейсмічності;
ПРН19. Вміти проектувати новий об’єкт біля старого,
провести  техніко-економічне  обгрунтування  варіантів
прийнятих рішень та підсилювати фундаменти;
ПРН20. Вміти  використовувати  механічні,
конструкційні,  термічні  та  гідравлічні  засоби
улаштування  штучних  основ  та  проектувати  їх  за
допомогою  розрахункових програм.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

 Науково-педагогічні працівники, що залучені до реалізації
освітньої  складової  освітньо-наукової  програми  мають
науковий  ступінь  та  вчене  звання,  та  є  штатними
співробітниками ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,  Всі науково-
педагогічні  працівники  мають  підтверджений  рівень
наукової і професійної активності.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчально-виховний процес ХНУМГ імені       О. М.
Бекетова  забезпечений  аудиторним  фондом,
адміністративними  і  допоміжними  приміщеннями
загальна  площа  приміщень,  які  використовуються  у
навчальному  процесі  ,  складає  32180,9 кв.  м.  У
навчальному процесі використовується 6 лабораторії та
1 спеціалізований кабінет.

Спеціалізовані  комп’ютерні  лабораторії  кафедри  і
університету  в  цілому  мають  сучасне  обладнання  та
програмне  забезпечення,  необхідне  для  виконання
навчального  плану,  можливість  доступу  до  мережі
інтернет.

Університет має 8 гуртожитків загальною площею
45327,6  м2,  що  дозволяє  на  100  відсотків  забезпечити



місцями усіх іногородніх студентів.
В  університеті  та  гуртожитках  функціонують  17

пунктів  харчування  у  вигляді  буфетів  та  їдалень.  До
складу об’єктів соціальної інфраструктури ХНУМГ імені
О.М. Бекетова належить спортивний корпус з декількома
спортивними  залами  (волейбольний,  тренажерний,
баскетбольний,  гімнастичний  та  ін.),   кабінетами  для
теоретичної підготовки.

Важливою  складовою  забезпечення  навчально-
виховного процесу є сучасна бібліотека. Фонд навчальної
літератури в бібліотеці університету та читальних залах
(886996примірників)  та  з  2007 року  працює  зал
інформаційного сервісу.

Значну  роль  у  інформаційно-методичному
забезпеченні навчальної роботи студентів та викладачів
за  дисциплінами  навчального  плану  відіграє  цифровий
репозиторій  університету,  який  є  одним  з  кращих  в
Україні та зареєстрований у міжнародному реєстрі roar.
Сайт репозиторію http://eprints.kname.edu.ua створено на
базі  програмного  забезпечення  eprints 3,  розробленого
університетом  Саунгемптона,  що  вільно
розповсюджується  під  ліцензією  gnu.  Цифровий
репозиторій  містить  підручники,  навчальні  посібники,
конспекти лекцій, методичні вказівки, електронні ресурси,
монографії,  автореферати,  статті,  науково-технічні
видання університету. На випускових кафедрах створено
кабінети  інформаційного  забезпечення,  де  зібрані
нормативно-технічні,  довідкові  та  методичні  видання,
зразки  курсових  і  дипломних  проектів,  електронна
бібліотека навчально-методичної літератури. 
Навчально-лабораторна база випускової та забезпечуючих
кафедр  повністю  забезпечує  проведення  аудиторних
занять  на  сучасному  рівні,  дає  можливість  широко
використовувати  наочні  посібники,  лабораторне  та
демонстраційне  обладнання,  технічні  засоби  навчання.
Для  лекційних  занять  використовуються  аудиторії
університету, які мають мультимедійне обладнання

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Наявність опису освітньо-професійної програми.
Наявність навчального плану та пояснювальної записки до
нього.
Наявність  робочої  програми  з  кожної  навчальної
дисципліни навчального плану.
Наявність  комплексу  навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального
плану.
Наявність програми науково-практичної підготовки. 



Забезпеченість  студентів  навчальними  матеріалами  з
кожної навчальної дисципліни навчального плану. 
Наявність  методичних  матеріалів  для  проведення
атестації здобувачів.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

До  керівництва  науковою  роботою  здобувачів  можуть
бути залучені провідні фахівці  університетів України на
умовах індивідуальних договорів. 
Допускається  перезарахування  кредитів,  отриманих  у
інших  університетах  України,  за  умови  відповідності  їх
набутих компетентностей.

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

 - 

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться
українською та  англійською мовами


