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1. Галузь використання 
 

Цей стандарт поширюється на Любешівський технічний коледж Луцького 

НТУ  
 

галузь знань                                     19 Архітектура та будівництво  
                    (код і назва галузі знань)  

 
спеціальність    192 Будівництво та цивільна інженерія  

 

 
освітній рівень     початковий  освітньо-професійний 

    (назва освітнього рівня)  

 
ступінь      молодший спеціаліст 

    (назва кваліфікації) 

 

кваліфікація    Молодший спеціаліст з будівництва та цивільної 
інженерії  

    (назва кваліфікації) 

 
 

з нормативним  

терміном  
навчання                                         два роки десять місяців 
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робочою групою циклової комісії викладачів будівельних дисциплін 

Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного 

університету 

2. Р О З ГЛ Я Н У ТО ТА СХ ВА Л Е Н О на засіданні педагогічної ради 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ  (протокол від 26. 

червня 2018р. № 10), як тимчасовий документ до введення стандартів 

вищої освіти за спеціальністю. 
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КУХ ІВАН ПАВЛОВИЧ, викладач вищої категорії будівельних дисциплін 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ. 
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коледжу Луцького національного технічного університету  
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ВСТУП 
Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу 

освіту» освітня (освітньо-професійна чи освітньо-кваліфікаційна) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає 
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання, якими 
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. Призначення освітньої 

програми здобувача вищої освіти ступеня молодший спеціаліст – підготовка особи до 
здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (п. 1 ст. 5 Закону України «Про 
вищу освіту»).  

Освітня програма використовується під час :  

 - ліцензування освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за 
спеціальністю;  

- розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;  
- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;  
 - професійної орієнтації здобувачів фаху.  

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», та 
Національної рамки кваліфікацій і встановлює:  

- вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів;  
 - обсяг програми та його розподіл за нормативною та вибірковою частинами; 
 - термін навчання за денною та заочною формами;  

- результати навчання, що очікуються;  
- загальні вимоги до програм навчальних дисциплін; 

 - загальні вимоги до засобів діагностики;  
- загальні вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;  
- перелік дисциплін і послідовність їх вивчення.  

Освітня програма використовується для:  
- складання навчальних планів та робочих навчальних планів;  

- формування індивідуальних планів студентів;  
- формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки;  
- ліцензування освітньої програми; - внутрішнього контролю якості підготовки 

фахівців;  
- атестації здобувачів вищої освіти.  

Користувачі освітньої програми:  
- здобувачі вищої освіти, які навчаються у Відокремленому структурному підрозділі 

«Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування 

України» (далі – Коледж);  
- викладачі Коледжу, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів спеціальності 

192 Будівництво та цивільна інженерія;  
- екзаменаційна комісія зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія;  
- Приймальна комісія Коледжу.  

Освітня програма поширюється на циклові комісії Коледжу, що здійснюють 
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня молодший спеціаліст спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія.  
1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ  

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів:  

2.1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційні характеристики молодшого 
спеціаліста спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» напряму 

підготовки 6.060101 «Будівництво ». Київ – 2008.  
2.2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної Ради. – 2014. – 
№ 37, 38. 2.3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341.  



2.4. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266. При розробці 
освітньої програми використано: розробка стандартів вищої освіти. Методичні рекомендації. 

/ Авт.: В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич,  
З. В. Дудар та ін. / Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерство 

освіти і науки України, протокол від 2903.2016 № 3.  
2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ  

В освітній програмі терміни вживаються в такому значенні:  

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої 
діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет відповідності 

стандарту вищої освіти, спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у 
програмі результатів навчання. Атестація – це встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти.  
Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у відповідній 
галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, 

ніж рівень повної загальної середньої освіти.  
Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка (частина перша 
статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).  

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої 
освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 

сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту»).  
Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. Знання – 
осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, 
цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні 

(концептуальні, методологічні). Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, 
який отримано, коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами (частина перша 
статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). Освітня кваліфікація – кваліфікація, що 
присуджується вищими навчальними закладами на основі стандартів вищої освіти.  

Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може передбачатись на 
завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення відповідності 

набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої 
освіти.  

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що 

визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного 
рівня (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341).  
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 

яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну 
діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 

Закону України «Про вищу освіту»). Кредит Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи (кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження 



одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів 
ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).  

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями 

опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної рамки кваліфікацій, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341). Освітній процес – 

це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому 
навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних 
заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 

інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 
розвиненої особистості.  

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх 
компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги 
до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 

дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти (частина перша статті 1 
Закону України «Про вищу освіту»).  

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 

набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- професійною, освітньо-науковою 
програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти (частина перша статті 1 

Закону України «Про вищу освіту»). Спеціальність – складова галузі знань, за якою 
здійснюється професійна підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 
освіту»).  

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти 

(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).



3 Загальна характеристика  

Рівень вищої 

освіти 
Початковий  (молодший спеціаліст) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 
Молодший спеціаліст  

Галузь знань 19 – Будівництво та архітектура  

Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія  

Обмеження щодо 

форм навчання 
Обмеження відсутні 

Освітня 

кваліфікація 
Молодший спеціаліст з будівництва та цивільної інженерії  

Кваліфікація в 

дипломі 

Молодший спеціаліст з будівництва та цивільної інженерії при:  
- Будівництво та експлуатація будівель і споруд; 

Примітка: назва спеціалізації визначається вищим навчальним 
закладом і ґрунтується на предметній області  

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення : процеси проектування, створення, експлуатації, 
зберігання і реконструкції будівельних об’єктів, інженерних систем та 

технологічних процесів. 
Цілі навчання : підготовка фахівців для проектування та зведення 

будівель, інженерних споруд та систем, виготовлення будівельних 
конструкцій, експлуатації та реконструкції будівельних об’єктів.  

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи 

будівельних технологій, теорії, принципи, поняття та методи 
фундаментальних і загальноінженерних наук.  

Методи, методики та технології: методи фізичного та 
математичного моделювання, методики проектування, технології 
зведення будівельних об’єктів та інженерних систем, технології 

виготовлення конструкцій та матеріалів.  
Інструменти та обладнання: будівельні машини, пристосування та 

обладнання, геодезичні прилади, кліматичне обладнання, контрольно-
вимірювальні прилади, необхідні для функціонування інженерних 
систем, технологічне устаткування для виготовлення конструкцій та 

виробів, засоби технологічного, інформаційного, інструментального, 
метрологічного, діагностичного та організаційного забезпечення 

будівництва. 

Академічні права 

випускників 

Можливість навчання за програмою першого/другого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти.  

ПРАЦЕВЛАШТУ

ВАННЯ 
ВИПУСКНИКІВ 

Професії та професійні назви робіт згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 
003:2010):  

3112 – технік-будівельник:  

 Технік-доглядач будови  

 Технік-будівельник  

 Технік-доглядач  

 Технік-лаборант (будівництво)  

 Технік-проектувальник  

 Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій)  
3118 – Креслярі  



 кресляр 

  Кресляр-конструктор  

3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки  Технік 
– геодезист 

 Технік з підготовки виробництва  

 Технік з підготовки технічної документації  

ОБСЯГ 

ПРОГРАМИ)  
Загальний обсяг по циклам 5400 год. (кредитів ECTS – 180 

АКРЕДИТАЦІЙН
А ОРГАНІЗАЦІЯ  

Національна агенція із забезпечення якості освіти  

ПЕРІОД 

АКРЕДИТАЦІЇ  
Програма впроваджена в 2018 році 

4 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти 

бакалавра: 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів на базі 
повної загальної середньої освіти становить 180 кредитів ЄКТС.  

При здобутті освітнього ступеня молодшого спеціаліста на основі освітньо-

професійного рівня кваліфікованого робіитника  вищий навчальний заклад може 
перезарахувати частину кредитів ЄКТС без скорочення загального обсягу освітньої програми 

підготовки молодшого спеціаліста за умови набуття здобувачем відповідних 
компетентностей. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим 
стандартом. 

5 Перелік компетентностей випускника рівня молодший спеціаліст  

Назва 

компетентностей 
Зміст компетентностей 
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Інтегральна  

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 

завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії, що 
характеризуються комплексністю і системністю, на основі 

застосування основних теорій та методів фундаментальних та 
прикладних наук.  

Загальні 

компетентності 

Загальні компетенції молодшого спеціаліста (за вимогами 

національної рамки кваліфікації)  

. Компетенції соціально – особистісні:  

КСО-01 - розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно 

інших людей і відносно природи (принципи біоетики); КСО-02 - 
розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;  

КСО-03 - здатність учитися;  

КСО-04 - здатність до критики й самокритики;  
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КСО-05 - креативність, здатність до системного мислення;  

КСО-06 - адаптивність і комунікабельність;  

КСО-07 - наполегливість у досягненні мети;  

КСО-08 - турбота про якість виконуваної роботи;  

КСО-09 - толерантність;  

КСО-10 - екологічна грамотність.  

КСО-11 - розуміння необхідності, дотримання правил та виконання 

вимог охорони праці та виробничої санітарії.  

КСО-12 - розуміння необхідності та дотримання правил безпеки 
життєдіяльності.  

 Загальнонаукові компетенції:  

КЗН-01 - базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, 

що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, 
схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки 
й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства 

й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;  

 КЗН-02 - базові знання фундаментальних розділів математики, в 

обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної 
галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній 
професії;  

КЗН-03 - базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 
технологій; навички використання програмних засобів і навички 

роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і 
використовувати Інтернет-ресурси;  

КЗН-04 - базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному 

для освоєння загально-професійних дисциплін;  

 КЗН-05 - базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально- 

професійних дисциплін.  

Інструментальні компетенції:  

КІ-01 - здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; КІ-02 

- знання іншої мови(мов);  

КІ-03 - навички роботи з комп'ютером;  

КІ-04 - навички управління інформацією;  

КІ-05 - навички роботи з геодезичними інструментами; КІ-06 - 
дослідницькі навички.  

Професійні компетенції: 6.3.1. Загально–професійні компетенції:  

КЗП-01 - базові уявлення про основи правознавства  

КЗП-02 - сучасні знання основ гiдрогеологiї, ґрунтознавства і механіки 
грунтiв  

КЗП-03 - базові знання основ технічної механіки, опору матер iалiв і 

будівельної механіки  

КЗП-04 - знання й застосування на практиці геодезичних приладів і 

правил їх технічної експлуатації  
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КЗП-05 - знання й застосування стандартів, технічних умов та інших 
керівних матеріалів з питань розроблення та оформлення проектно- 

кошторисної та іншої технічної документації  

КЗП-06 - знання й застосування на практиці методів виконання 
креслярських робіт  

КЗП-07 - здатність застосовувати основи інформатики і комп’ютерних 
технологій  

КЗП-08 - сучасні знання про відповідність будівельних матер iалiв, 
конструкц iй вимогам нормативно-техн iчноi документац ii, умовам 
постачання та виконання робiт, сертифiкатам якостi, спецiфiкац iям, 

техн iчним паспортам по результатам проведенних випробувань  

КЗП-09 - базові уявлення про основи екології, принципах оптимального 

природокористування й охорони природи;  

КЗП-10 - знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства 
України в галузі охорони природи й природокористування;  

КЗП-11 - здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки 
життєдіяльності й охорони праці; 

 КЗП-12 - здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання 
основ ділового спілкування, навички роботи в команді; КЗП-13 - 
здатність планувати обсяги робіт, матерiально-техн iчних i людських 

ресурсiв  

КЗП-14 - здатність п iд керiвництвом бiльш квалiфiкованого спецiалiста 

складати графiки використання будiвельних машин i механ iзмiв, плани 
оперативної роботи бригад i робочих   

КЗП-15 - здатність забезпечувати додержання технології виконання 

будівельних, монтажних, спеціальних робіт і робіт по підготовці 
матеріалів і конструкцій до застосування  

 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

Загально-

професійні 

Спеціалізовано–професійні компетенції:  

КСП-01 - сучасні знання системи підготовки будівельного виробництва 
при спорудженні залізниць, мостів та інших штучних споруд  

КСП-02 - професійні знання стандартів, технічних умов та інших 
нормативних та керівних матеріалів щодо розроблення та оформлення 

технічної та технологічної документації при спорудженні залізниць, 
тунелів, мостів та інших штучних споруд КСП-03 - сучасні знання 
технічних характеристик залізниць, тунелів, мостів та інших штучних 

споруд  

КСП-04 - базові знання основного будівельного і технологічного 

обладнання та принципи його використання при спорудженні 
залізниць, тунелів, мостів та інших штучних споруд  

КСП-05 - сучасні знання технології та організації виробництва при 

спорудженні, реконструкції, ремонті та експлуатації залізниць, мостів 
та інших штучних споруд  

КСП-06 - професійні знання видів та властивостей будівельних 
матеріалів і конструкцій, що застосовуються в будівництві залізниць, 
мостів та інших штучних споруд  
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КСП-07 - базові знання складу, вимог до оформлення та правила 
передавання проектно-кошторисної документації в будівництві 

залізниць, тунелів, мостів та інших штучних споруд  

КСП-08 - базові знання основ економіки підприємства, організації 
праці та управління в мостобудуванні і будуванні залізниць  

КСП-09 - базові знання принципів роботи і будов буд iвельної, 
вантажно- пiдйомної техн iки і техн iки для спец iальних будiвельних 

робiт, п iдземного i п iдводного будiвництва  

КСП-10 - здатність використовувати положення розрахункiв основ і 
фундаментів мостів та інших штучних споруд  

КСП-11 - базові знання правил техничної експлуатації зал iзниць та 
автомобільних доріг  

КСП-12 - сучасні уявлення основ гiдравлiки, гiдрологiї i гідрометрії 
КСП-13 - базові знання правил і норм охорони праці, виробничої 
санітарії, охорони навколишнього середовища та протипожежного 

захисту при спорудженні залізниць, мостів та інших штучних споруд (в 
т.ч. на діючих об’єктах при їх реконструкції і ремонті)  

КСП-14 - базові знання геодезичних мереж, планово - висотного 
зйомочного обґрунтування при будівництві штучних споруд  

 КСП-15 - базові знання положень, інструкцій, вимог та рекомендацій 

нормативно-методичних документів щодо виконання геодезичних 
робіт в мостобудуванні і будуванні залізниць  

КСП-16 - професійно профільовані знання будівельних норм і правил 
проектування залізниць, тунелів, мостів та інших штучних споруд і 
основи техніко-економічних розрахунків  

КСП-17 - здатність володіти навичками роботи з сучасними технічними 
засобами проектування залізниць, тунелів, мостів та інших штучних 

споруд і складання проектно-кошторисної документації 

 КСП-18 - здатність використовувати математичний апарат для 
освоєння і і практичного використання теоретичних основ 

проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації залізниць, 
тунелів, , мостів та штучних споруд  

КСП-19 - здатність використовувати теоретичні знання й практичні 
навички для оволодіння основами організації робочих місць, 
матеріально-технічного постачання, раціонального використання 

інструментів і обладнання, контролю якості робіт і матеріалів  

КСП-20 - здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні 

користувача, використовувати інформаційні технології для рішення 
практичних завдань по збору, фіксації та накопичуванню інформації 
про виконання завдань виробництва  

 

 

6 Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у термінах 

результатів навчання  

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання, що визначають нормативний зміст 

підготовки і корелюються з визначеним вище переліком загальних і спеціальних 
компетентностей, подано нижче. 



 

Програмні результати навчання  

За загальними та загально-професійними компетентностями: 

ПР01. Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та 
природничих наук у сфері професійної діяльності.  

ПР02. Застосовувати базові професійні й наукові знання в галузі соціально-
гуманітарних та економічних наук у пізнавальній та професійній діяльності  

ПР03. Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та 
іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в 
міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних 

засобів комунікації.  

ПР04. Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та 

дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при 
їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на 
професійну сумлінність і виключення можливості плагіату.  

ПР05. Володіти навичками спілкування державною та іноземними мовами, 
використовуючи професійну термінологію.  

ПР06. Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та 
використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів 
будівництва та інженерних мереж.  

ПР07. Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з 
використанням сучасних інформаційних технологій.  

ПР08. Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні 
матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та 
технологію виготовлення. 

ПР09. Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого 
проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій.  

ПР10. Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних 
особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів.  

ПР11. Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан 

ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням 
сучасних інформаційних технологій.  

ПР12. Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання 
номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати будівельні 
конструкції та вузли їх сполучення.  

ПР13. Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж.  

ПР14. Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва.  

ПР15. Виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних 
об’єктів. 

ПР16. Проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель (споруд) 

та монтажу інженерних систем і мереж.  

ПР17. Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів 

будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці.  

ПР18. Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та 
об’єктів інфраструктури і міського господарства. 

ПР19. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій 
будівель, споруд та інженерних мереж.  

Випускники повинні демонструвати наступні програмні результати навчання  



Програмні результати навчання  

Програмні результати навчання 

 За загальними та професійними компетенціями : 

 ПР-01 Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та 
природничих наук у сфері професійної діяльності.  

ПР-02 Демонструвати знання державотворчих та економічних наук.  

ПР-03 Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та 
іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії.  

ПР-04 Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та 
дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при 

їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на 
професійну сумлінність і виключення можливості плагіату.  

ПР-05 Продемонструвати вправність володіння принаймні однією іноземною мовою, 
включаючи спеціальну фахову термінологію.  

ПР-06 Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та 
використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж п iд керiвництвом бiльш квалiфiкованого спец iалiста.  

ПР-07 Використовувати технічну і нормативну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних технологій.  

ПР-08 Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та 
технологію виготовлення.  

ПР-09 Визначати пiд керiвництвом бiльш квалiфiкованого спец iалiста навантаження 
на ґрунтову основу від конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням 

сучасних інформаційних технологій.  

ПР-10 Розробляти пiд керiвництвом бiльш квалiфiкованого спец iалiста конструктивні 

рішення окремих конструктивних елементів об’єкту будівництва на базі знання 
номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати прості 

будівельні конструкції.  

ПР-11 Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва.  

ПР-12 Виконувати пiд керiвництвом бiльш квалiфiкованого спецiалiста економічні 

розрахунки кошторисної вартості окремих простих елементів будівельних об’єктів, обсягів 
робіт і ресурсів.  

ПР-13 Розробляти пiд керiвництвом бiльш квалiфiкованого спецiалiста 17 
технологічні процеси виконання нескладних робіт по зведенню і опорядженню будівель 
(споруд) та їх монтажу.  

ПР-14 Пiд керiвництвом квалiфiкованого спец iалiста розробляти схеми орган iзац ii 

робочих мiсць робiтникiв i бригад, розташування машин i механ iзмiв на будiвельному 
майданчику відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;  

ПР-15 Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій 
будівель, споруд та інженерних мереж.  



Програмні результати навчання  

 За спеціалізовано-професійними компетенціями:  

ПРС-01 Проводити під керiвництвом більш квал iфiкованого спец iалiста вишукування 
для проектування об’єктів транспортного будівництва, оцінювати природні, економічні та 

технологічні ризики, враховувати наявність місцевих природних ресурсів та обґрунтовувати 
прийняті рішення  

ПРС-02 Під керiвництвом більш квал iфiкованого спеціаліста вміти використовувати 
математичні розрахунки та інформаційні технології, включно з методами розрахункового 

обґрунтування, при вирішенні проектно-конструкторських та виробничих задач з 
проектування, будівництва та реконструкції мостів та інших штучних споруд.  

ПРС-03 Вміти використовувати принципи і методи розрахунку транспортних споруд 
та об’єктів інфраструктури (транспорт, благоустрій територій, інженерні комунікації тощо).  

ПРС-04 Під керiвництвом більш квал iфiкованого спеціаліста виконувати економічні 
розрахунки при проектуванні, будівництві, реконструкції, утриманні та експлуатації мостів 

та інших штучних споруд.  

ПРС-05 Володіти знаннями чинних нормативних документів з проектування, 
будівництва, експлуатації та реконструкції мостів та інших штучних споруд, а також інших 
нормативних актів України, які стосуються будівельної галузі.  

ПРС-06 Використовуючи контрольно-вимiрювальне обладнання, прилади, iнструмент 
у в iдпов iдностi з дiючими нормами i правилами робiт, контролювати обсяги виконаних 

робiт, виготовлених i використаних матерiалiв, конструкц iй, залишкiв та умов зберiгання 
складованих матерiалiв, виробiв та iнших матерiально-техн iчних ресурсів в транспортному 

будівництві.  

ПР-07 Виконувати пiд керiвництвом бiльш квалiфiкованого спецiалiста розрахунки 

елементів опор, основ мостів та інших штучних споруд, а також підбір механізмів та 
обладнання при їх будівництві.  

 

 

 

7 Форми атестації здобувачів вищої освіти (ступеня вищої освіти бакалавра) 

Форма атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

дипломного проекту.  

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи  

Дипломний проект передбачає розв’язання комплексної 
спеціалізованої проектної задачі в сфері будівництва або 
цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації навчання), 

на базі застосування основних теорій та методів прикладних 
технічних наук.  



Вимоги до публічного 

захисту 

Захист дипломного проекту відбувається прилюдно на 
засіданні Екзаменаційної комісії з держаної атестації 
здобувачів вищої освіти.  

8 Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  

У вищому навчальному закладі (ВНЗ) повинна функціонувати система забезпечення 
ВНЗ якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:  
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах 
чи в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;  

9) інших процедур і заходів, спрямованих на забезпечення якості освіти.  
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ 

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості ви щої 

освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що 
затверджуються Національним агентством. 

9 ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

9.1 Перелік освітніх компонентів (дисциплін, практик, курсових робіт, курсових 
проектів) Обсяг освітньої програми молодшого спеціаліста спеціальності 192 «Будівництво 

та цивільна інженерія» становить 5400 годин (180 кредитів ECTS). 
 

№ План навчального 
процесу 

Компетентності Форма 
контролю 

Обсяг 
годин  

Кредити 
ECTS 

1

     

2 3 4 5 6 

1. Дисципліни циклу загальної підготовки (1.1Цикл гуманітарної та соціально-

економічної підготовки) 

 
Історія України  

КСО – 3, 4, 6 - 8 КЗН 
- 1 

Екзамен  54 
1.8 

 
Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням) 

КСО – 1, 7 КЗН – 1, 
4 КІ -1 КЗП – 2, 5 – 
9, 11, 12, 14 КСП – 

1–6,8, 9,11–13,16 -20 

Екзамен  54 

1.8 

 Основи філософських 
знань (філософія, 

релігієзнавство) 

КСО – 3 - 9 КЗН – 1, 
3 - 5 КІ – 1, 3, 6 КЗП 

– 2, 3, 5, 8, 12, 15 

Залік 
 

54 

1.8 



КСП – 1 – 6, 8–10, 12 

– 16, 18 - 20 

 

Соціологія 

КСО – 1, 3, 4, 6, 7, 9 
КЗН – 1, 3 -5 КІ – 1 -

4, 6 КЗП – 1 -5, 8, 9, 
11 – 13, 15 КСП – 1 – 
6, 8 -10, 12–16, 18-20 

Залік 54 

1.8 

 Іноземна мова (за 

професійним 
спрямуванням) 

КІ - 2 

Залік 216 

7.2 

 Фізичне виховання КСО – 2, 9 КІ - 5 Залік 270 9 

 Культурологія КСО – 1, 4, 6, 9 КЗН 

- 1 
Залік 54 

1.8 

 Економічна теорія КСО – 1, 3, 5 - 9 КЗН 
– 1 КІ – 1, 2, 4 КЗП – 

1, 5, 7 – 9, 11 – 13, 15 
КСП – 1 – 6, 8, 9, 11, 
13, 16, 18 - 20 

Залік 
 

54 

1.8 

 Основи правознавства КСО – 1, 4, 6, 9 Залік 54 1.8 

 ВСЬОГО   864 28.8 

1.2 Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

 
Вища математика 

КЗН – 2 - 5 КІ – 1, 3 -
6 КЗП – 2 – 7, 9, 11 - 
14 КСП – 1 - 19 

Екзамен  162 
5.4 

 
Фізика 

КЗН – 3 - 5 КІ – 3, 5, 
6 

Залік 54 
1.8 

 
Хімія 

КЗН – 3 - 5 КІ – 3, 5, 
6 

Залік 
54 

1.8 

 

Теоретична механіка 

КЗН – 3 - 5 КІ – 3, 5, 

6 КЗП – 2 - 15 КСП – 
1–16,18 -20 

Залік 

108 

3.6 

 

Опір матеріалів  

КЗН – 3 - 5 КІ – 3, 5, 

6 КЗП – 2 - 15 КСП – 
1–16,18 -20 

Екзамен  

108 

3.6 

 

Основи комп'ютерних 
технологій  

КСО – 5, 9, 10 КЗН – 

5 КІ – 4, 5 КЗП – 1–
3,5, 7–13, 15 КСП – 
1– 9,11–14, 16,18- 20 

Залік 

108 

3.6 

 

Безпека життєдіяльності 

КСО – 1, 6, 10 КЗН – 

1, 4, 5 КІ – 1, 2, 4 - 6 
КЗП – 1 – 6, 8 - 15 

КСП – 1 – 6, 8 -16, 18 
-20 

Залік 

54 

1.8 

 Основи підприємництва і 

управлінської діяльності 

КСО – 5 - 9 КЗН – 1 - 

5 КІ – 1 - 6 КЗП – 1 - 
15 КСП – 1– 9, 11- 20 

Залік 

108 

3.6 

 Основи екології КСО – 5, 9, 10 КЗН – 
5 КІ – 4, 5 КЗП – 1–

3,5, 7–13, 15 КСП – 
1– 9,11–14, 16,18- 20 

Залік 54 1.8 

 ВСЬОГО   756 25.2 

 Цикл професійно підготовки 



 

Метрологія та 
стандартизація 

КСО - 6 КЗН – 4, 5 
КІ – 1, 2, 5, 6 КЗП – 2 

-15 КСП – 1 – 9, 12, 
13 - 20 

Залік 
54 

1.8 

 

Інженерне креслення 

КСО - 5 КЗН – 4, 5 

КІ – 1, 4, 5 КЗП – 2, 
3, 5 – 9, 11 - 14 КСП 
– 1–9, 11–14, 16 - 2 

Залік 

270 

7.5 

 
Будівельні конструкції 

КЗП – 4, 5, 7 – 9, 11, 
13, 14 КСП –1 – 9, 
11, 13, 15 -19 

Екзамен  
270 

7.5 

 

Будівельна механіка  

КІ – 1, 4, 5 КЗП – 2, 

3, 5 – 9, 11 - 14 КСП 
– 1–9, 11–14, 16 - 2 

Залік 

108 

3.6 

 

Будівельне 
матеріалознавство 

КСО - 5 КЗН – 2 -5 

КІ – 1 - 6 КЗП – 2 – 
5, 7 - 15 КСП – 1-11, 
13-20 

Екзамен  

162 

5.4 

 
Основи розрахунку 
будівельних конструкцій  

КСО - 5 КЗН – 2 -5 
КІ – 1 - 6 КЗП – 2 – 
5, 7 - 15 КСП – 1-11, 

13-20 

Екзамен  

270 

7.5 

 

Основи охорони праці 

КСО – 1, 2, 10 КЗН – 
2 - 5 КІ – 1 - 6 КЗП – 

1 - 15 КСП – 1 – 9, 11 
– 16, 18 - 20 

Екзамен  

54 

1.8 

 
Санітарно-технічне 

обладнання будівель 

КСО - 5 КЗН – 2 -5 
КІ – 1 - 6 КЗП – 2 – 

5, 7 - 15 КСП – 1-11, 
13-20 

Залік 

108 

3.6 

 

Інженерна геодезія 

КСО - 5 КЗН – 2 -5 

КІ – 1 - 6 КЗП – 2 – 
5, 7 - 15 КСП – 1-11, 
13-20 

Екзамен  

162 

5.4 

 
Економіка будівництва 

КСО – 5 - 9 КЗН – 1 - 
5 КІ – 1 - 6 КЗП – 1 - 
15 КСП – 1– 9, 11- 20 

Екзамен  
216 

6 

 
Електротехніка в 
будівництві 

КЗП – 4, 5, 7 – 9, 11, 

13, 14 КСП –1 – 9, 
11, 13, 15 -19 

Залік 

108 

3.6 

 

Будівельна техніка  

КСО - 5 КЗН – 2, 4, 5 

КІ – 1, 3 -5 КЗП – 4, 
5, 7 – 9, 11, 13, 14 
КСП –1 – 9, 11, 13, 

15 -19 

Залік 

108 

3.6 

 
Основи систем 

автоматизованого 
проектування 

КСО – 5, 9, 10 КЗН – 
5 КІ – 4, 5 КЗП – 1–

3,5, 7–13, 15 КСП – 
1– 9,11–14, 16,18- 20 

Залік 

108 

3.6 

 
Технологія та організація 

будівельного 
виробництва 

КСО - 5 КЗН – 2 -5 

КІ – 1 - 6 КЗП – 2 – 
5, 7 - 15 КСП – 1-11, 
13-20 

Екзамен  

432 

12 



 ВСЬОГО   2430 81 

2 Вибіркова частина (дисципліни за вибором студента) 
 Психологія КСО – 1, 4, 6, 9 КЗН - 1 Залік 54 1.8 

 Політологія КСО – 1, 4, 9 КЗН - 1 Залік 54 1.8 

 Технологія і 
організація 
ремонтно-

будівельних робіт  

КСО - 6 КЗН – 4, 5 КІ – 
1, 2, 5, 6 КЗП – 2 -15 

КСП – 1 – 9, 12, 13 - 20 

Залік 54 1.8 

 
Ціноутворення в 

будівництві 

КСО – 5 - 9 КЗН – 1 - 5 
КІ – 1 - 6 КЗП – 1 - 15 

КСП – 1– 9, 11- 20 

Залік 108 3.6 

 
Інженерна геологія 

КСО - 5 КЗН – 2 - 5 КІ – 
1, 3 -6 КЗП – 2 – 14 КСП 

– 1–13, 15-20 

Залік 54 1.8 

 
Експлуатація 

будівель 

КСО - 5 КЗН – 2 -5 КІ – 1 
- 6 КЗП – 2 – 5, 7 - 15 

КСП – 1-11, 13-20 

Залік 108 3.6 

 
*Технології (вступ 
до спеціальності) 

КСО - 5 КЗН – 2 -5 КІ – 1  
КЗП – 2 – 5, 7 - 15 КСП – 

1-11 

Залік 54 1.8 

 ВСЬОГО   486 16.2 

Практичне навчання 

 

Навчальна практика  

КІ – 1, 2, 5, 6 КЗП – 3, 8 – 

13, 15 КСП – 1, 3 – 6, 8, 9, 
13, 15, 16, 18, 19 

Залік 

240 

8 

 

Геодезична практика  

КЗН – 5 КІ – 5, 6 КЗП – 2 

– 5, 8 –13, 15 КСП –1–6,9–
11,13–16,18-20 

Залік 

60 

2 

 
Технологічна 

(виробнича) практика 

КІ – 1, 2, 3, 5, 6 КЗП – 3, 8 

– 13, 15 КСП – 1,3 – 
6,8,9,13,15,16,18,19 

Залік 

280 

9.3 

 
Переддипломна 

практика 

КСО - 5 КЗН – 5 КІ – 4 - 6 
КЗП – 1 – 5, 7 –13, 15 КСП 

– 1–9,11,13–16, 18-20 

Залік 
120 

4 

 

Дипломне проектування 

КСО-7, 8 КЗН-2 - 5 КІ-1, 
3, 4 КЗП-2, 3, 5 - 9, 13, 14 

КСП- 2 -13, 15, 16, 17, 18, 
20 

Захист 
ДП 

120 

4 

 ВСЬОГО   820 27.3 

 Екзаменаційна сесія   42 0.8 

 ВСЬОГО ЗА КУРС 

НАВЧАННЯ  

  5400 180 

 
9.2 Вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів  

Особа має право здобувати освітній ступінь молодшого спеціаліста за умови 
наявності в неї повної загальної середньої освіти.  

10.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  
Програми всіх навчальних дисциплін відповідних навчальних планів є складовими 

комплекту навчально-методичної документації. При розробленні програм навчальних 

дисциплін треба врахувати новітні досягнення та перспективні напрями розвитку відповідної 
науки й галузі техніки; забезпечити наступність та необхідні міждисциплінарні зв’язки, 

мотивацію навчання студентів, виховання інтересу до спеціальності, розуміння суспільної 
значущості своєї праці. Мета вивчення дисципліни має бути подана у вигляді системи 



здатностей (компетентностей), типових завдань діяльності. Формулювання мети навчальної 
дисципліни має визначити узагальнені вимоги до результатів навчання з навчальної 
дисципліни. Головними системоутворюючими елементами при визначенні структури 

дисципліни є об’єкт та предмет вивчення, його відношення до професійної діяльності 
фахівця, а також міждисциплінарні зв’язки. Структурування навчальної дисципліни за 

розділами, темами здійснюється на основі виділення інформації, необхідної і достатньої для 
досягнення встановленої на попередньому етапі мети навчальної дисципліни. 
Структурування дисципліни пов’язано з виявленням внутрішніх зв’язків. На основі 

взаємозв’язків між темами здійснюється систематизація, виявлення відсутнього навчального 
матеріалу, або зайвих повторів, забезпечення послідовності вивчення певних тем. Структура 

навчальної дисципліни віддзеркалюється у змісті навчального матеріалу програми. 
Результати навчання мають бути сформульовані таким чином, щоб після закінчення 
навчання можна було перевірити ступінь досягнення запланованих результатів. Чітке 

визначення вимог до запланованих результатів навчання є підставою для наступного 
планування змісту практичних (семінарських) занять, лабораторних робіт, семестрових 

індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів (СРС).  
 При визначенні цих занять потрібно враховувати зазначений рівень сформованості 

необхідних умінь та досвіду, а також особливості кожного виду навчальних занять. З метою 

забезпечення ефективності СРС необхідно передбачити її чітке планування, розмаїття видів, 
посилення професійної спрямованості завдань, формування досвіду самостійної роботи. 

Необхідною умовою забезпечення якості освітніх знань у студентів є визначення 
контрольних заходів, їх розподілом за темами. Необхідно визначити цілі та завдання цих 
заходів, розробити контрольні завдання для перевірки рівня засвоєння студентами 

відповідних знань та оволодіння уміннями, набуття досвіду, передбачених програмою. 
Розробники навчальної програми на основі дидактичних принципів і набутого досвіду мають 

надати рекомендації щодо розподілу навчального матеріалу за кредитними модулями, 
розроблення робочих програм, з раціонального розподілу навчального часу за певними 
видами аудиторних занять та СРС.  

11. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ  
Засоби діагностики – це унормовані та регламентовані методики, призначені для 

кількісного та якісного оцінювання рівня сформованості знань, умінь та навичок, 
професійної компетентності осіб, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Метою 

засобів діагностики є визначення рівня теоретичної та практичної підготовки випускника для 
майбутньої професійної діяльності; виявлення відповідності здобутих знань, набутих умінь і 

навичок вимогам стандартів; оцінювання рівня сформованості системи компетенцій фахівця 
згідно з цілями і завданнями вищої освіти та вимогами ринку праці у визначеній сфері 
(галузі) діяльності. Засоби діагностики встановлюють: - основні вимоги до державної 

атестації; - принципи формування і реалізац ії системи засобів державної діагностики якості 
знань випускників; - процедури та методи проектування регламентованих засобів контролю 

ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки випускників; - 
процедури та критерії оцінювання якості вищої освіти. 25 Нормативна форма державної 
атестації, що використовується для встановлення рівня ступеня сформованості загальних та 

професійних компетенцій – захист дипломного проекту. 
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Таблиця 1. 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК  

Код 

компетентностей  

за НРК 

Знання  Уміння Комунікація  
Автономія та 

відповідальність 

1 2 3 4 5 

Загальні компетентності 

КЗ01  +   

КЗ02   + + 

КЗ03 +    

КЗ04  + +  

КЗ05  + +  

КЗ06  +  + 

КЗ07  +   

КЗ08   + + 

КЗ09   + + 

КЗ10 + +   

КЗ11    + 

КЗ12    + 

КЗ13    + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

КС01 +    

КС02 + +   

КС03 +    

КС04 +    

КС05 + +   

КС06 +    

КС07 +    

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Pages/DocumentMore%0BPage.aspx?docIdValue=928&docIdFld=ID
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http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements
http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/


Код 

компетентностей  

за НРК 

Знання  Уміння Комунікація  
Автономія та 

відповідальність 

1 2 3 4 5 

КС08 +    

КС09 + +   

КС10 +    

КС11 +    

КС12 +    

КС13 + +   

КС14  +   

КС15 +    

КС16 + +   





ПЕРЕЛІК 

професій та професійних назв робіт, 

до яких допускається випускник з дипломом освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 
192 «Будівництво та цивільна інженерія», згідно з чинною редакцією Національного 
класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): 

1223.2 – Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві 
 Виконавець робіт  

 Майстер будівельних та монтажних робіт  
1476 – Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, 

аналізу та реклами  
1491 – Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві  
2142.2 – Інженери в галузі цивільного будівництва 

 Гідротехнік 
 Інженер з експлуатації аеродромів  

 Інженер з нагляду за будівництвом 
 Інженер з проектно-кошторисної роботи  
 Інженер-будівельник 

 Інженер-будівельник з реставрації пам'яток архітектури та містобудування  
 Інженер-проектувальник (цивільне будівництво) 

 Технолог (будівельні матеріали) 
2149.2 – Інженер з охорони праці 
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 безпеки  
 Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків  

 


