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ВСТУП

Освітня програма вищої освіти -  програма підготовки науково- 

педагогічних кадрів в аспірантурі реалізована в галузі знань 19 -  «Архітектура 

і будівництво» за спеціальністю 192 -  «Будівництво та цивільна інженерія», 

являє собою систему документів, які розроблені і затверджені в Одеській 

державній академії будівництва та архітектури з урахуванням потреб ринку 

праці південного регіону України.

У даній освітній програмі визначені:

• плановані результати освоєння освітньої програми - компетенції 

аспірантів;

• плановані результати навчання з кожної дисципліни і практиці - знання, 

вміння, навички і (або) досвід діяльності, що характеризують етапи 

формування компетенцій і забезпечують досягнення запланованих результатів 

освоєння освітньої програми.

5



СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ 
_________ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 19 «Архітектура та будівництво» 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ -  «Будівельні матеріали та вироби»

«Основи і фундаменти»

«Водопостачання, каналізація»

«Вентиляція, освітлення та
теплогазопостачання»

«Будівельні конструкції, будівлі та
споруди»

«Технологія та організація промислового та
цивільного будівництва»

б

Чинний від 28.04.2016



1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які 

здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що 

надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх 

форм власності, де готують фахівців 

освітньо-наукового рівня доктор філософії

19 «Архітектура та будівництво»

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

«Будівельні матеріали та вироби»

«Основи і фундаменти»

«Водопостачання, каналізація»

«Вентиляція, освітлення та

теплогазопостачання»

«Будівельні конструкції, будівлі та споруди» 

«Технологія та організація промислового та 

цивільного будівництва»

3 нормативним терміном навчання: очна (денна, вечірня) або заочна форма -

4 роки.

Право на реалізацію ОНП мають вищі навчальні заклади при наявності 

відповідної ліцензії, виданої уповноваженим органом виконавчої влади.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І НОРМАТИВНА БАЗА ОСВІТНЬО- 
НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Дійсна освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізаціями 

«Будівельні матеріали та вироби», «Основи і фундаменти», 

«Водопостачання, каналізація», «Вентиляція, освітлення та

галузі знань

спеціальності

спеціалізації



теплогазопостачання», «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», 

«Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» 

розроблена на основі наступних нормативних документів:

- Закону України «Про вищу освіту», № 1556-УІІвідОІ.07.2014р.;

-Постанови Кабінету Міністрів України про Порядок підготовки здобувачів

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах) № 261 від 23.03.2016 p.;

- «Положення про відділ аспірантури, затвердженого ректором Одеської 

державної академії будівництва та архітектури;

- Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету 

Міністрів України від 23 лист. 2011 р. № 1341;

- Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED -  97: International 

Standard Classificationoffiducation/UNESCO, Paris);

- Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти 

(TheframeworkofqualificationsfortheEuropeanHigherEducationArea);

- Структури ключових компетенцій, які розглядаються як необхідні для всіх 

у суспільстві, заснованому на знаннях (KeyCompetencesforLifelongleaming: 

A EuropeanReference Framework -IMPLEMENTATION OF «EDUCATION 

AND TRAINING 2010», Workprogramme, WorkingGroup В 

«KeyCompetences», 2004.

Освітньо-наукова програма регламентує цілі, очікувані результати, 

зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості 

підготовки доктора філософії за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» і включає в себе: навчальний план, робочі програми обов'язкових 

(методи наукових досліджень, іноземна мова) дисциплін, спеціальних 

дисциплін з галузі науки, дисциплін за вибором аспіранта і програму 

педагогічної практики.
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3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

1. Доктор філософії -  освітній і одночасно перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти.

Ступінь доктора філософії присуджується вищим навчальним закладом 

або науковою установою в результаті успішного виконання здобувачем 

вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та підготовки і 

публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти -  доктор філософії 

відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки 

кваліфікації і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок 

та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, 

розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько- 

інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної 

діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати 

якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

2. Основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового рівня доктора 

філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Нормативний термін 

освоєння освітньо-наукової програми за спеціальністю 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» за очною (денною, вечірньою) або заочною формою 

навчання становить 4 роки.

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії становить 50 кредитів ЄКТС.

3. За умови освоєння освітньо-наукової програми професійної освіти і 

успішного захисту кваліфікаційної роботи (дисертації) присуджується 

науковий ступінь доктор філософії.

4. У разі дострокового освоєння освітньо-наукової програми професійної освіти 

і успішного захисту дисертації аспіранту присуджується шуканий ступінь 

незалежно від терміну навчання в аспірантурі.
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3.5. Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації -  

«Будівельні матеріали та вироби», «Основи і фундаменти», 

«Водопостачання, каналізація», «Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання», «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», 

«Технологія та організація промислового та цивільного будівництва».

3.6. Формула спеціальності

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково- 

методичні та прикладні основи інженерних вишукувань, проектування, 

будівництва, реконструкції та експлуатації будівель, споруд та об'єктів 

інженерної інфраструктури, вдосконалення та розробку нових технологій 

будівництва та будівельних матеріалів, основ та фундаментів.

3.7. Напрямки досліджень

1. Теоретичне прогнозування структури та властивостей нових неорганічних 

речовин та матеріалів.

2. Розробка методів розрахунку і норм проектування конструкцій 

різноманітного призначення і умов їх експлуатації на основі оптимізації 

моделювання, спрямованих на зниження матеріалоємності і збереження 

ресурсів.

3. Експериментально-статистичне модулювання з метою оптимізації 

композиційних матеріалів та конструкцій.

4. Створення ефективних будівельних матеріалів та технологій з 

покращеними властивостями, зниження матеріалоємності і економії 

енергоресурсів.

5. Удосконалення організаційно - технологічних рішень будівництва та 

реконструкції.

6. Удосконалення технологій утеплення та оздоблення фасадів. Оптимізація 

організаційно-технологічних рішень утеплення фасадів.

7. Удосконалення технологій безтраншейної прокладки і санації інженерних 

комунікацій.
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8. Удосконалення методів управління проектами для вирішення 

організаційно-технологічних задач будівництва

9. Топологічне моделювання процесів структуроутворення дисперсних 

систем і матеріалів.

10. Перспективні напрямки з влаштування штучних основ.

11. Влаштування основ та фундаментів в складних інженерно-геологічних 

умовах.

12. Основи та фундаменти у сейсмонебезпечних умовах будівництва.

13. Особливості взаємодії нескельних грунтів основ з палеплитними 

фундаментами будівель з урахуванням можливого утворення в них 

гірничих виробок для підземних споруд або карстових провалів.

14. Інтенсифікація роботи фільтрувальних споруд (промивка, дренаж, відвід).

15. Автономні системи питного водопостачання.

16. Математичне моделювання водопровідних споруд.

17. Розробка ресурсозберігаючих технологій та конструкцій споруд з 

очищення природних та стічних вод.

18. Розробка засобів інтенсифікації процесу флотаційного очищення стічних 

вод.

19. Енерго- та ресурсозбереження при знешкодженні високомолекулярних 

сполук стічних вод.

20. Інтенсифікація роботи гідравлічного обладнання систем водопостачання 

та водовідведення.

21. Науковий супровід будівництва цивільних об'єктів в аспекті роботи 

опалювального обладнання в складних метеорологічних умовах, 

пов'язаних з вітровим підпором багатоповерхових споруд.

22. Енергозберігаючі технології в будівництві та експлуатації будівель.

11



4. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ 

ОСВОЄННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

4.1. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних чи 

фізичних осіб (на умовах контракту).

4.2. Порядок прийому до аспірантури і умови конкурсного відбору визначаються 

діючим «Положенням про порядок підготовки фахівців ступенів доктора 

філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі вищих навчальних 

закладів (наукових установ)».

4.3. Особи, які бажають освоїти освітньо-наукову програму підготовки доктора 

філософії в даній галузі наук, повинні мати вищу освіту ступеня магістра.

4.4. Особи, які мають вищу освіту ступеня магістра приймаються в аспірантуру за 

результатами складання вступних випробувань на конкурсній основі.

4.5. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали усі 

необхідні документи для вступу згідно з «Положенням про відділ 

аспірантури та докторантури Одеської державної академії будівництва та 

архітектури».

5. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

5.1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура. Підготовка 

здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо- 

науковою програмою та навчальним планом для спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія», що затверджуються вченою радою 

Одеської державної академії будівництва та архітектури.

5.2. Освітньо-наукова програма є основою для формування аспірантом 

індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової



роботи. Мета освітньо-наукової програми -забезпечити умови формування і 

розвитку здобувачами ступеня доктора філософії програмних 

компетентностей, що дозволять здобути теоретичні знання, уміння, навички, 

достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 

галузі будівництва та дослідницької діяльності, оволодіти методологією 

наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне оригінальне 

наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне 

або практичне значення.

5.3. Основними завданнями підготовки доктора філософії є:

- формування навичок самостійної науково-дослідницької та педагогічної 

діяльності;

- поглиблене вивчення теоретичних і методологічних основ технічних наук в 

галузі будівництва;

- вдосконалення філософської підготовки, орієнтованої на професійну 

діяльність;

- вдосконалення знань іноземної мови для використання в науковій і 

професійній діяльності;

- формування компетенцій, необхідних для успішної науково-педагогічної 

роботи в даній галузі науки.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

6.1. Загальні вимоги до доктора філософії:

-  наявність ерудиції та фундаментальної наукової підготовки;

-  вміння формувати наукову тематику за обраною спеціальністю;

-  вміння організовувати та вести науково-дослідну роботу з обраної наукової 

спеціальності;

-  здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
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переосмислення та створення нових цілісних знань та професійної 

практики;

здатність до інноваційної діяльності в тій чи іншій області (наукової, 

освітньої, технічної, управлінської тощо); 

володіння сучасними інформаційними технологіями; 

володіння методикою викладання у вищій школі;

здатність до самостійного навчання новим методам дослідження, до зміни 

наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, до 

зміни соціокультурних і соціальних умов діяльності;

вміння використовувати на практиці навички та знання в організації
4

науково-дослідних і науково-виробничих робіт, в управлінні колективом, 

впливати на формування цілей команди, впливати на її соціально- 

психологічний клімат в потрібному для досягнення цілей напрямку, 

оцінювати якість результатів діяльності;

готовність до прийняття відповідальності за свої рішення в рамках 

професійної компетенції, здатність приймати нестандартні рішення, 

вирішувати проблемні ситуації;

здатність до адаптації до нових ситуацій, переоцінці накопиченого досвіду, 

аналізу своїх можливостей;

здатність використовувати поглиблені теоретичні та практичні знання, 

частина яких знаходиться на передовому рубежі даної науки; 

здатність самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і 

використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, в тому числі 

в нових галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності, 

розширювати і поглиблювати свій науковий світогляд; . 

здатність демонструвати навички роботи в науковому колективі, здатність 

породжувати нові ідеї (креативність);
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-  здатність усвідомити основні проблеми своєї предметної області, при 

вирішенні яких виникає необхідність в складних задачах вибору, що 

вимагають використання кількісних і якісних методів;

-  здатність орієнтуватися в постановці завдання і визначати, яким чином слід 

шукати засоби її рішення;

-  здатність і готовність застосовувати знання про сучасні методи 

дослідження;

-  здатність і готовність проводити наукові експерименти, оцінювати 

результати досліджень;

-  здатність аналізувати, синтезувати і критично резюмувати інформацію;

-  здатність оформляти, представляти і доповідати результати виконаної 

роботи;

-  здатність розробляти методики, плани і програми проведення наукових 

досліджень і розробок, готувати завдання для виконавців, організовувати 

проведення експериментів і випробувань, аналізувати і узагальнювати їх 

результати;

-  вміння вести збір, аналіз і систематизацію інформації за темою 

дослідження, готувати науково-технічні звіти, огляди публікацій за темою 

дослідження;

-  здатність розробляти економіко-математичні моделі, що відносяться до 

профілю діяльності;

-  володіння способами фіксації і захисту об'єктів інтелектуальної власності, 

управління результатами науково-дослідницької діяльності та 

комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності;

-  вміння на основі знання педагогічних прийомів брати безпосередню участь 

у навчальній роботі кафедр за профілем напряму підготовки;

-  вміння готувати презентації, оформляти результати досліджень у вигляді 

статей і доповідей на науково-методичних конференціях.
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7. ЗМІСТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «БУДІВНИЦТВО ТА

ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

7.1. Освітньо-наукова програма професійної освіти включає в себе навчальний 

план, робочі програми дисциплін (модулів), програми практики, які 

забезпечують реалізацію відповідної освітньої технології

7.2. Освітньо-наукова програма професійної освіти має наступну структуру: 

Освітня складова, що включає наступні розділи:

Нормативна частина:

- цикл спеціальнйх дисциплін наукової спеціальності;

- цикл дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки;

- цикл дисциплін природничо-наукової підготовки.

Варіативна частина:

- дисципліни за вибором вищого навчального закладу;

- дисципліни за вибором аспіранта (за відповідними спеціалізаціями). 

Педагогічна практика

Дослідницька складова включає:

- науково-дослідницьку роботу аспіранта і виконання дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії;

- державні екзамени;

- підготовку до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії.

7.3. Трудомісткість освоєння освітньо-наукової програми професійної освіти (по її 

складовим і їх розділам) наведена в табл. 1

'На базі освітньо-наукової програми професійної освіти за відповідною спеціальністю науковців науковим 
керівником сумісно з аспірантом розробляється індивідуальний план аспіранта.
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Таблиця 1

Код
дисципліни

Найменування розділів і дисциплін 
(модулів)

Трудомісткість
(СКТС/
години)

1 2 3
НД.00 Нормативна частина 30/900
НД.01 Цикл спеціальних дисциплін наукової спеціальності 12/360

НД.01.01 Сучасний стан та новітні технології будівництва та 
цивільної інженерії 12/360

НД.01.01.01
Стан та напрямки розвитку будівництва та цивільної 
інженерії

2/60

НД.01.01.02
Сучасний стан та перспективи розвитку будівельних

10/300
матеріалів та виробів

НД.01.01.03 Сучасний стан та перспективи розвитку основ і 
фундаментів

10/300

НД.01.01.04
СучаЬний стан та перспективи розвитку вентиляції, 
освітлення та теплогазопосточання

10/300

НД.01.01.05
Сучасний стан та перспективи розвитку систем 
водопостачання

10/300

НД.01.01.06
Сучасний стан та перспективи розвитку будівельних 
конструкцій, будівель та споруд

10/300

НД.01.01.07
Сучасний стан иа перспективи розвитку технології та 
організації промислового та цивільного будівництва

10/300

НД.02 Цикл дисциплін гуманітарної і соціально-економічної 
підготовки 15/450

НД.02.01 Іноземна мова 8/240
НД.02.02 Історія і філософія науки 4/120
НД.02.03 Науковий стиль мови і письма 3/90

НД.03 Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки 3/90

НД.03.01
Інформаційні технології та моделювання в проектуванні

3/90
і будівництві

ВД.00 Варіативна частина 18/540
ВД.01 Дисципліни за вибором вищого навчального закладу 6/180

ВД.01.01 Педагогіка вищої школи 3/90
ВД.01.02 Методологія наукових досліджень 3/90
ДВ.02.00 Дисципліни за вибором аспіранта за спеціалізаціями2 12/360
ДВ.02.01 «Будівельні матеріали та вироби» 12/360

ДВ.02.01.01 Будівельні матеріали та вироби на основі силікатних 
композитів 12/360

ДВ.02.01.02 Структуроутворення, твердіння та руйнування бетонів та 
конструкцій 3 них 12/360

ДВ.02.01.03 Високотехнологічні бетони на механоактивованих 12/360

2Аспірантом вибирається 1 дисципліна з числа пропонованих (ДВ.02.00) освітньо-науковою програмою, яка 
пов’язана з темою його дисертаційної роботи.
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мінеральних в'яжучих речовинах
ДВ.02.02 «Основи і фундаменти» 12/360

ДВ.02.02.01 Наукові проблеми механіки грунтів 12/360
ДВ.02.02.02 Нелінійні підходи в механіці грунтів 12/360

двлг.оз «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» 12/360

ДВ.02.03.01 Енергозберігаючі технології тепло- та холодопостачання 
будівель 12/360

ДВ.02.03.02 Інтегровані системи теплогазопостачання та вентиляції 12/360
ДВ.02.04 «Водопостачання, каналізація» 12/360

ДВ.02.04.01 Наукові проблеми інтенсифікації фільтрувальних споруд 12/360

ДВ.02.04.02 Чисельні методи рішення задач гідравліки, 
водопостачання та водовідведення 12/360

ДВ.02.05 «Будівельні констукції, будівлі та споруди» 12/360

ДВ.02.05.01 Розрахунок та проектування сучасних будівельних 
конструкцій з дерева та пластмас 12/360

ДВ.02.05.02 Сейсмостійкість будівель і споруд 12/360

ДВ.02.05.03 Технологічна пошкодженнісь бетону та її вплив на 
роботу конструкцій 12/360

ДВ.02.05.04 Розрахунок бетонних, залізобетонних та кам'яних 
конструкцій, пошкоджених в процесі експлуатації 12/360

ДВ.02.05.05 Деформаційно-силова модель залізобетону 12/360

ДВ.02.05.06 Просторова робота залізобетонних балкових систем. 
Теорія та методи розрахунку 12/360

ДВ.02.06 «Технологія та організація промислового та 
цивільного будівництва» 12/360

ДВ.02.06.01 Прогнозування параметрів і оптимізація організаційно- 
технологічних рішень 12/360

ДВ.02.06.02 Визначення новизни і рівня технологічних рішень в 
будівництві і реконструкції 12/360

П.00 Практика 2/60
П.01 Педагогічна практика 2/60

Разом на освітню складову 50/1500
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Очікувані результати навчання (компетентності освітньої складової)

Сучасний стан та новітні технології будівництва 

та цивільної інженерії 

Стан та напрямки розвитку будівництва та цивільної інженерії 

Компетентності: здатність орієнтуватися в сучасному стані розвитку 

будівництва та цивільної інженерії, визначати пріоритетні напрямки 

розвитку в галузі.

Знати:

- основи способів визначення сучасних напрямів прогресу в будівництві та 

цивільній інженерії;

- тенденції наукового розвитку наукових досліджень в даній галузі, 

будівництві та цивільній інженерії;

- сучасні тенденції розвитку наукових досліджень в галузі будівництва;

- основні сучасні методи досліджень для розв’язання наукових задач.

Вміти:

- оцінювати сучасний стан будівництва та цивільної інженерії;

- визначати пріоритетні та інноваційні напрямки досліджень;

- використовувати набуті знання під час планування та виконання наукових 

досліджень;

- прогнозувати позиціонування досліджень, що виконуються, відносно 

світових досягнень в даному напрямку.

Сучасний стан та перспективи розвитку будівельних матеріалів та 

_ виробів

Компетентності: здатність до застосування нових досягнень фізико- 

хімічної механіки для виготовлення сучасних будівельних матеріалів та 

виробів.

Знати:

- сучасну класифікацію та стандартизацію будівельних матеріалів;
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- структуру та наноструктуру будівельних матеріалів;

- технічні властивості матеріалів;

- особливості високотехнологічних розчинів та бетонів.

Вміти:

- оптимізувати склад та технологію виготовлення сухих будівельних 

сумішей;

- застосовувати основні закони фізико-хімічної механіки виготовлення 

сучасних будівельних матеріалів та виробів;

- оптимізувати склади сумішей для виготовлення будівельних розчинів та 

бетонів з унікальними характеристиками;

- управляти технологією виготовлення будівельних матеріалів з заданими 

властивостями.

Сучасний стан та перспективи розвитку основ і фундаментів 

Компетентності: здатність до обґрунтування та приймання оптимальних 

рішень з впорядкування основ і фундаменту в різних інженерно-геологічних 

умовах.

Знати:

- закон деформування ґрунтів основи в залежності від їх виду і стану;

- методи розрахунку осідань фундаментів;

- методи розрахунку фундаментів глибокого закладення та паль.

Вміти:

- оцінювати умови сумісної деформації ґрунтів основи, фундаментів та 

надфундаментних конструкцій споруди;

- оцінювати ґрунтові умови, їх стан і процеси деформування;

- визначати раціональне прикладення пальових фундаментів і фундаментів 

глибокого закладення.
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Сучасний стан та перспективи розвитку вентиляції, освітлення

та теплогазопостачання 

Компетентності: здатність до використання, в наукових дослідженнях, 

основних принципів вдосконалення систем вентиляції, освітлення та 

теплопостачання.

Знати:

- методичний підхід щодо оцінювання надійності систем теплопостачання;

- критерії порівняння ефективності різних систем теплопостачання;

- методи експериментальних досліджень систем вентиляції.

Вміти:

- застосовувати у Наукових дослідженнях основні принципи вдосконалення 

систем теплогазопостачання та вентиляції;

- розробляти алгоритми вдосконалення обладнання, процесів та систем 

транспорту теплоти;

- виконувати аналіз теплових режимів та тепловтрат;

- виконувати аналіз ієрархічної структури систем теплопостачання;

- обирати засоби моделювання та опгимізації систем вентиляції та 

освітлення;

- визначати склад та обсяг експериментальних досліджень в системах 

вентиляції, освітлення та теплопостачання.

Сучасний стан та перспективи розвитку систем 

водопостачання, каналізації 

Компетентності: здатність до оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел щодо розгляду загальних проблем в області водопостачання.

Знати:

- сучасний стан водозабезпеченості областей України та особливості 

формування якісних показників ресурсів поверхневих та підземних вод;
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- загальний вплив на водне середовище антропогенної дії людини та 

необхідні організаційні рішення у напрямі контролю за її якістю природних 

джерел;

- основні шляхи покращення якості природних джерел та заходи з 

удосконалення роботи споруд та систем водопостачання.

Вміти:

- аналізувати показники якості природних джерел водопостачання та їх 

формування в умовах антропогенного впливу;

- обґрунтовувати доцільність оптимізації систем питного водопостачання;

- розробляти шляхи з удосконалення систем водопостачання.

Сучасний стан та перспективи розвитку будівельних конструкцій,

будівель та споруд 

Компетентності: здатність розробки математичних моделей 

залізобетонних та кам’яних конструкцій під дією навантаження з 

урахуванням складного напружено-деформованого стану.

Знати:

- сучасні конструкційні матеріали та вимоги до них;

- ефективні конструкції, їх розрахунок та конструювання з урахуванням 

різноманітних навантажень та впливів;

- перспективи розвитку залізобетонних та кам’яних конструкцій.

Вміти:

- застосовувати математичні моделі сучасних залізобетонних та кам’яних 

конструкцій з ефективних матеріалів при проектуванні будівель та споруд;

- виконати аналіз сучасних конструктивних елементів будівель та споруд і 

побудувати розрахункову модель з різними навантаженнями та впливами;

- розробити математичну модель поведінки конструктивного елементу при 

навантаженні;

- виконати розрахунки ЗБіКК, використовуючи діаграми деформування 

матеріалів, за деформованою схемою.



Сучасний стан та перспективи розвитку технології та організації 

промислового і цивільного будівництва

Компетентності: здатність до використання сучасних організаційно- 

технологічних рішень при будівництві та реконструкції промислового та 

цивільного будівництва.

Знати: сучасні технології та способи моделювання організаційно- 

технологічних рішень, перспективи їх розвитку.

Вміти: виконати аналіз сучасних технологій будівництва за темою 

досліджень та визначити найбільш ефективні, застосовувати методику 

комп’ютерного моделювання організаційно-технологічних рішень для 

організаційно-техйологічного проектування та аналіз інвестиційно- 

будівельних проектів.

Іноземна мова

Компетентності: здатність до опанування рівня знань з іноземної мови, 

який забезпечуватиме:

- готовність брати участь в роботі міжнародних науково-дослідницьких 

колективів з вирішення наукових та науково-освітніх завдань;

- уміння застосовувати сучасні методи та технології іншомовної наукової 

комунікації.

Знати:

- лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості наукової літератури;

- загальнонаукову та вузькоспеціальну іншомовну термінологічну лексику за 

темою наукової роботи;

- основи культури мовлення і особливості мовленнєвого етикету наукового 

спілкування іноземною мовою;

- мовні конструкції у разі ведення наукової дискусії;

- правила оформлення наукових праць (автореферату, статей, тез тощо) 

іноземною мовою.
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Вміти:

- спілкуватися іноземною мовою за науковою спеціальністю в усній та 

письмовій формі;

- читати оригінальну наукову літературу за темою дисертації;

- писати анотації наукових текстів за темою дисертації;

- брати участь у науковій дискусії з іноземними ученими;

- користуватися термінологічними електронними словниками та засобами 

інформаційних технологій для іншомовного спілкування і передачі 

інформації;

- перекладати наукові статті, тези доповідей тощо (рідною та іноземною 

мовами). 4

Історія і філософія науки

Компетентності: здатність до виявлення діалектичних закономірностей 

існування природи, суспільства та людини; розуміння відношення 

об'єктивної дійсності та суб'єктивного світу.

Знати:

- основні напрямки, концепції та школи в філософії; форми та методи 

наукового пізнання; філософське розуміння світу; мету та цінність людської 

діяльності; філософське вчення про розвиток;

- закони діалектики; типологію філософських систем;

- філософію науки, суспільства, економіки, права, культури, історії; 

філософію техніки, релігії, моралі;глобальні проблеми сучасності.

Вміти:

- володіти філософським інструментарієм та орієнтуватися в 

соціокультурному знанні; орієнтуватись в багатоманітні думок теорій та 

концепцій;

- вірувань та цінностей; раціонально та критично мислити, відокремлюючи 

головні проблеми від другорядних; свідомо підходити до життя;

- вміти розуміти глобальні аспекти сучасних проблем та їх наслідки.
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Науковий стиль мови і письма 

Компетентності: здатність до досягнення належного рівня знань з ділової 

української мови, який забезпечуватиме готовність брати участь в роботі 

міжнародних науково-дослідницьких колективів з вирішення наукових та 

науково-освітніх завдань та оформленню наукових праць. Уміння 

застосовувати сучасні методи і технології наукової комунікації.

Знати:

- лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості сучасної української 

літературної мови;

- загальнонаукову та вузькоспеціальну термінологічну лексику за темою 

наукової роботи; 4

- основи культури мовлення і особливості мовленнєвого етикету наукового 

спілкування українською мовою;

- мовні конструкції у разі ведення наукової дискусії;

- правила оформлення наукових праць (дисертації, автореферату, статей, тез 

тощо) українською мовою.

Вміти:

- спілкуватися українською мовою за науковою спеціальністю в усній та 

письмовій формі;

- читати та опрацьовувати оригінальну наукову літературу за темою 

дисертації;

- писати анотації наукових текстів за гемою дисертації;

- вільно володіти українською науковою лексикою і вміння її застосувати в 

науковій дискусії;

- користуватися термінологічною лексикою під час публічного захисту 

дисертації;

- працювати з основними термінологічними виданнями (словниками, 

довідниками, енциклопедіями) за темою наукового дослідження;

- оформляти список наукової літератури.
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Інформаційні технології та моделювання в проектуванні і

будівництві

Компетентності: здатність до використання сучасних інформаційних 

технологій для моделювання та дослідження напружено-деформованого 

стану конструкцій, будівель та споруд.

Знати:

- призначення і можливості сучасних засобів комп'ютерного проектування у 

будівництві;

- принципи вирішення завдань, термінологію, основні поняття і визначення;

- роль інформаційних технологій в моделюванні та автоматизованому 

проектуванні в сучасному виробництві;

- методологію автоматизованого проектування.

Вміти:

- використовувати сучасну класифікацію САПР;

- будувати структуру процесу проектування;

- застосовувати методи реалізації конструкторської підготовки виробництва і 

варіанти її автоматизації;

- приймати рішення по інтеграції систем автоматизації, включаючи 

інтеграцію будівельних САПР і САЬ8-технології;

- об'єднати об'єктно-орієнтовані графічні технології з сучасними 

аналітичними можливостями;

- застосовувати математичні, графічні та аналітичні методи для визначення 

основних характеристик напружено-деформованого стану об'єкта.

Педагогіка вищої школи 

Компетентності: здатність до розуміння основних законів педагогіки 

вищої школи; професійно-педагогічної діяльності.

Знати:

- аналіз закономірностей функціонування системи вищої освіти і її складових 

(навчально-виховний процес, управління, викладач, студент тощо);
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- інноваційні технології, форми організації, методи, засоби навчання, 

виховання, управління в системі вищої освіти.

Вміти:

- прогнозувати перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті 

інтеграції у європейський освітній простір;

- аналізувати та узагальнювати досвід педагогічної діяльності провідних 

вищих навчальних закладів.

Методи наукових досліджень 

Компетентності: здатність до використання сучасних наукових 

світоглядів при виконанні теоритичних, аналітичних та екпериментальних 

робіт.

Знати:

- базові моделі діючих наукових парадигм;

- основні системні закони та закономірності;

основні умови забезпечення безпечного функціонування систем різного виду;

- основні правила поведінки самоорганізуючих систем.

Вміти:

- застосовувати основні методи наукових досліджень при плануванні та 

виконанні наукових та науково-технічних робіт;

- обґрунтовано визначати об’єкт-систему, який потребує вивчення;

- виконувати декомозицію об'єктів-систем;

- описувати структуру систем на різних ієрархічних рівнях;

- розробляти моделі структури об’єктів-систем;

- застосовувати набуті знання при виконанні власних досліджень.

Будівельні матеріали та вироби на основі силікатних композитів

Компетентності: здатність до знання основних принципів отримання 

новітніх комплексно-активованих силікатних композитів тепловологісного
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твердіння зниженої енергоємності; механізмів формування структури та 

властивостей з урахуванням впливу комплексної активації.

Знати:

- теоретичні передумови та практичні можливості отримання силікатних 

композитів тепловологісного твердіння;

- резерви і перспективи розвитку виробництва комплексно-активованих 

силікатних композитів тепловологісного твердіння;

- механізми формування структури та властивостей комплексно-активованих 

силікатних композитів тепловологісного твердіння.

Вміти:

- здійснювати поііїук, обробку та аналіз науково-техничної інформації та 

володіти сучасними прийомами та методами досліджень;

- оцінювати енергозбереження на стадіях виробництва та експлуатації за 

рахунок застосування комплексно-активованих силікатних композитів 

тепловологісного твердіння;

- проводити аналіз сучасних тенденцій розвитку технологій у будівельній 

галузі.

Структуроутворення, твердіння та руйнування бетонів

та конструкцій з них 

Компетентності: здатність до використання основних факторів 

управління для отримання будівельних виробів заданої структури, 

спроможно протидіяти руйнівним процесам.

Знати:

- сучасні уявлення про механізми направленої організації структури 

гетерогенних матеріалів;

- основні закони тужавіння та твердіння мінеральних в’яжучих;

- основні положення механіки руйнування будівельних матеріалів та 

конструкцій.
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Вміти:

- змінювати структурні параметри матеріалів та виробів залежно від їх 

призначення;

- оцінювати пошкоджуваність будівельних матеріалів технологічними та 

експлуатаційними дефектами;

- цілеспрямовано визначати склади та технологічні умови виробництва 

будівельних виробів певної структури;

- використовувати знання щодо впливу структури та механізми розвитку 

тріщин в матеріалах;

- приймати раціональні техніко-економічні рішення при виробництві 

будівельних виробів з урахуванням умов їх експлуатації.

Високотехнологічні бетони на механоактивованих мінеральних

в’яжучих речовин

Компетентності: здатність до використання фізико-хімічної механіки 

дисперсних систем, а також механоактивації в технології виготовлення 

високотехнологічних бетонів.

Знати:

- вимоги до якості сирцевих компонентів високотехнологічних бетонів;

- характеристики новітніх модифікуючи добавок та їх вплив на властивості 

бетонів;

- особливості високотехнологічних бетонів на механоактивованих 

мінеральних в’яжучих речовин.

Вміти:

- застосовувати досягнення фізико-хімічної механіки дисперсних систем в 

технології виготовлення високоміцних бетонів;

- використовувати знання щодо механоактивації мінеральних в’яжучих 

речовин;

- оптимізувати склад та концентрацію модифікуючи добавок до мінеральних 

в’яжучих речовин.



Наукові проблеми механіки ґрунтів 

Компетентності: здатність використовувати припольових випробувань 

паль та проектуванні пальових фундаментів.

Знати:

- нову методику визначення навантаження на палю;

- основні параметри при визначенні фазової моделі при розрахунку 

деформацій ґрунтів;

- закони деформування ґрунтів основи залежно від їх виду і стану;

- методи і засоби вимірювань фізико-механічних характеристик ґрунтів;

- методи розрахунку деформацій основи фундаментів паль і пальових 

фундаментів. *

Вміти:

- застосовувати розроблену методику при проектуванні пальових 

фундаментів;

- використовуючи основні положення розрахунків оцінювати умови сумісної 

деформації ґрунтів основи, фундаментів і конструкцій споруди;

- на основі випробувань і вимірювань, використовуючи відповідні методики, 

давати оцінку складу ґрунтових умов їх стану і процесів деформування, 

впливаючих на конструктивну і експлуатаційну надійність будівлі;

- знайти ефективні рішення основ і фундаментів на основи аналізу можливих 

варіантів для даних ґрунтових умов.

Нелінійні підходи механіці ґрунтів 

Компетентності: Здатність володіти методами розв'язання 

пружнопластичних задач геомеханіки.

Знати:

- розрахункові моделі ґрунтового середовища і умови їх використання;

- основні закономірності деформування ґрунтів при складному напруженому 

стані;
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- методи розв'язання пружно-пластичних задач при малих та великих 

деформаціях;

- методи розв'язання нелінійних динамічних задач геомеханіки.

Вміти:

- застосовувати моделі ґрунтів при побудові розрахункової схеми задачі;

- використовувати чисельні методи для розв'язання нелінійних задач 

геомеханіки;

- володіти програмами комплексом РЬАХІ8 при розв'язанні нелінійних 

задач геомеханіки.

4

Енергозберігаючі технології тепло- та холодопостачання будівель 

Компетентності: здатність вести аналіз процесів та систем в технологіях 

тепло- та холодопостачання, вести розрахунки, практичні розробки систем, 

оцінки їх економічної та екологічної ефективності, генерувати нові підходи 

вирішення поставлених задач та проводити досліди.

Знати:

- суть та основи теплогідравлічних процесів і систем в енергозберігаючих 

системах опалення, вентиляції, кондиціювання, джерел теплоти.

Вміти:

- застосовувати основні положення вирішення теоретичних та прикладних 

задач в розробці нових технологій тепло- та холодопостачання;

- вести термодинамічний аналіз систем тепло- та холодопостачання, 

оцінювати ефективність, генерувати нові ідеї вирішення проблемних завдань.

Інтегровані системи теплогазопостачання та вентиляції 

Компетентності: здатність до використання основних принципів 

побудови інтегрованих систем теплогазопостачання при наукових 

дослідженнях та вдосконаленні інженерних систем в будівництві.

Знати:

- класифікацію інтегрованих систем теплогазопостачання та вентиляції



(ТГП і В);

- підходи щодо формування інтегрованих систем ТГП і В;

- критерії оцінювання ефективності інтегрованих систем ТГП і В.

Вміти

- застосовувати основні принципи створення енергоефективних інтегрованих 

систем ТГП і В у наукових дослідженнях та при вдосконаленні інженерних 

систем;

- виконувати аналіз енергоефективності діючих систем ТГП і В;

- використовувати знання щодо принципів, створення інтегрованих систем 

ТГП і В для вдосконалення елементів обладнання та устаткування;

- обирати засоби ‘моделювання та оптимізації інтегрованих систем ТГП і В;

- розробляти алгоритми створення енергоефективних інтегрованих систем 

ТГП і В;

- визначати обсяг експериментальних досліджень для вдосконалення систем 

ТГП і В за рахунок впровадження інтегрованих систем.

Наукові проблеми інтенсифікації фільтрувальних споруд

Компетентності: здатність до розуміння основних проблем інтенсифікації 

та методів їх вирішення.

Знати:

- методи розрахунку пористих полімербетонних дренажів при водяній 

регенерації та регенерації, що чергується;

- методи розрахунку та проектування водоповітряному промиваній;

- розрахунок пористих відвідних систем та методів їх монтажу;

- основні співвідношення математичних моделей відвідніх систем.

Вміти:

- виконувати розрахунок пористих полімербетонних дренажів;

- розраховувати пористі відвідні системи;

- розробляти математичні моделі роботи відвідних систем.
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Чисельні методи рішення задач гідравліки, водопостачання та

водовідведення

Компетентності: здатність до розробки основних програм для розрахунку 

і проектування інженерних систем в будівництві.

Знаній:

- методи складання алгоритмів розрахунку;

- методи складання програм розрахунку потоків рідини для їх реалізації на 

ПЕОМ;

- методи тестування програм.

Вміти:

- виконувати розрахунок труб стандартних діаметрів;

- виконувати розрахунок труб нестандартних діаметрів;

- виконувати розрахунок безнапірних потоків довільної форми.

Розрахунок та проектування сучасних будівельних конструкцій з дерева

та пластмас

Компетентності: здатність до застосування сучасних програмних 

комплексів при розрахунку дерев'яних та пластмасових конструкцій.

Знати:

- можливості та обмеження сучасних програмних комплексів;

- основні сучасні методами розрахунку дерев’яних та пластмасових 

конструкцій з врахуванням геометричної та фізичної нелінійності, їх 

можливості, переваги та недоліки.

Вміти:

- розробляти розрахункові моделі дерев'яних та пластмасових конструкцій;

- виконувати збір навантажень та вибирати розрахункові сполучення 

навантажень;

- застосовувати відповідні розрахункові методи для визначення внутрішніх 

зусиль в елементах конструкцій;

- підбирати перерізи елементів та конструювати вузлові сполучення;
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- виконувати перевірку несучої здатності елементів конструкції за 

граничними станами з врахуванням фізичної нелінійності.

Сейсмостійкість будівель і споруд 

Компетентності: здатність застосовувати знання у проектній та 

дослідницькій роботі. Навички використання сучасних інформаційних 

технологій при вирішенні задач сейсмостійкості.

Знати:

- класифікацію та методи оцінювання сейсмостійкості;

- особливості моделювання сейсмічних впливів та роботи конструкцій;

- принципи підбору методів випробування для визначення сейсмостійкості. 

Вміти:

- виконувати оптимальний підбір методу оцінювання сейсмостійкості 

залежно від необхідного ступеня достовірності вихідної інформації;

- послідовно виконувати натурні вібродинамічні дослідження;

- виконувати розрахунки щодо визначення сейсмостійкості за допомогою 

сучасних всесвітньо відомих програмних комплексів;

- використовувати основні нормативні методи розрахункового визначення 

сейсмостійкості;

- підібрати найбільш адекватну модель матеріалу та конструкцій для 

конкретного рівня оцінювання сейсмостійкості.

Технологічна пошкодженість бетону та її вплив на роботу конструкцій 

Компетентності: здатність до використання отриманих знань у 

практичних ситуаціях і при проектуванні та будівництві будівель і споруд. 

Знати:

- роль мінеральних заповнювачів в організації мікроструктури;

- характер розподілу деформацій і тріщиноутворення;

- механізм втомленого руйнування на мікро- і макрорівні. Втомлена стійкість 

макроструктури.
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Вміти:

- при проектуванні складів бетонів керувати спадковою пошкодженістю 

цементного каменю;

- враховувати кількість і дисперсність мінеральних наповнювачів при 

отриманні бетонів зниженої матеріаломісткості;

- враховувати вплив пошкодженості бетону на міцнісні та деформативні 

характеристики;

- оцінювати вплив пошкодженості бетону на характер тріщиноутворення і 

руйнування залізобетонних балок;

- при призначенні вихідних складів враховувати взаємодію та взаємний 

вплив вихідних кбмпонентів, які забезпечують отримані структури бетону та 

конструкції.

Розрахунок бетонних, залізобетонних та кам’яних конструкцій, 

пошкоджених в процесі експлуатації 

Компетентності: здатність оцінювати пошкодження конструкцій, що 

виникають під час їх експлуатації; складати розрахункову схему 

пошкоджених кам'яних, бетонних та залізобетонних конструкцій та 

розраховувати їх несучу здатність.

Знати:

- методи оцінювання пошкоджень конструкцій, що виникають під час ЇХ 

експлуатації;

- методи розрахунку пошкоджених конструкцій за граничним станом першої 

групи в умовах складних деформацій.

- способи врахування попередніх навантажень та впливів на роботу 

конструкцій, що експлуатуються.

Вміти:

- оцінювати ступінь впливу пошкоджень, отриманих конструкціями в ході 

експлуатації на напружено-деформований стан та залишкову несучу 

здатність конструкцій;



- визначати параметри напружено-деформованого стану конструкцій;

- встановлювати та обгрунтовувати передумови розрахунку, складати 

рівняння рівноваги;

- знаходити коректні рішення систем рівнянь рівноваги та оцінювати 

залишкову несучу здатність пошкоджених елементів.

Деформаційно-силова модель залізобетону 

Компетентності: здатність до дослідницько-інноваційної діяльності з 

глибоким переосмисленням наявних та створенням нових цілісних знань. 

Знати:

- основні тенденції та напрямки розвитку досліджень врахування нелінійних 

властивостей матеріалів;

- закони та рівняння методів теорії споруд;

- розрахунки ЗБК за граничними станами;

- основи проектування та конструювання ЗБК.

Вміти:

- здійснювати пошук, обробку та аналіз нової науково-технічної інформації з 

даній дисципліни та за власними дослідженнями;

- переосмислювати наведені в дисципліні та ставити для власних досліджень 

науково-технічні задачі та проблеми;

- оцінювати рівень і якість наведених в дисципліні теоретико- 

експериментальних досліджень та планувати власний пошук;

- обирати раціональні шляхи пошуку істини за прикладом дисципліни, що 

вивчається;

- приймати обгрунтовані рішення за результатами розрахунку ЗБК за 

моделлю (ДСМ);

- працювати автономно та в команді в складі проектної групи з 

використанням результатів розрахунку за ДСМ;

- переосмислювати отримані знання за дисципліною з метою генерації 

власних ідей.
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Просторова робота балкових систем. Теорія та методи розрахунку. 

Компетентності: здатність використовувати чисельно-аналітичний метод 

граничних елементів при дослідженні напружено-деформованого стану 

будівельних конструкцій, будівель та споруд.

Знати:

- недоліки та переваги існуючих методів розрахунку статично невизначених 

систем;

- диференційні рівняння, що описують напружено-деформований стан 

конструкцій;

- алгоритм визначення критичних сил та форм втрати стійкості систем з 

нескінченним чисйо ступенів свободи;

- алгоритм визначення частот та форм власних коливань систем з 

нескінченним число ступенів свободи.

Вміти:

- визначати компоненти напружено-деформованого стану в статично 

визначених та статично невизначених конструкціях при дії статичного 

навантаження та вимушених переміщеннях;

- визначати критичні сили та форми втрати стійкості статично визначених та 

статично невизначених конструкцій;

- визначати частоти та форми власних коливань, а також внутрішні зусилля 

та переміщення в статично визначених та статично невизначених 

конструкціях від дії динамічного навантаження.

Прогнозування параметрів і оптимізація організаційно-технологічних

рішень

Компетентності: здатність прогнозувати параметри та оптимізувати 

організаційно-технологічні рішення зведення об’єктів промислового та 

цивільного будівництва.

Знати: сучасні способи моделювання будівельних процесів, методику 

прогнозування параметрів і оптимізація організаційно-технологічних рішень.
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Вміти: визначити найбільш значимі за темою досліджень критерії 

оптимізації організаційно-технологічних рішень що досліджуються та 

фактори, що впливають на них, вибрати план чисельного експерименту, 

визначити діючі обмеження, скласти алгоритм прогнозування та оптимізації.

Визначення новизни і рівня технологічних рішень в будівництві та
• • •реконструкції

Компетентності: здатність до визначення новизни і рівня технологічних 

рішень в будівництві та реконструкції.

Знати:

- види та структуру міжнародних інформаційних каталогів, алгоритм дій з 

визначення новизни і рівня технологічних рішень в будівництві та 

реконструкції;

- методику визначення можливості удосконалення існуючих технологій та 

складання заявки на винахід.

Вміти:

- визначити рубрику пошуку у міжнародних інформаційних каталогах;

- скласти регламент пошуку та провести його, виконати аналіз результатів;

- визначити можливості удосконалення існуючих технологій;

- скласти формулу винаходу або корисної моделі, його опис та заявку на 

отримання патенту.

Очікувані результати (компетентності практичної складової) 

Робота над дисертацією

Дисертаційне дослідження виконується в межах навчального процесу. 

Здатність рецензувати публікації та презентації, а також брати участь у 

міжнародних наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою власну 

позицію. Здатність визначати відповідні задачі та окреслювати їх таким 

чином, щоб просувати та трансформувати наукові знання та розуміння.
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Здатність детально розробляти та переконливо презентувати групі 

кваліфікованих дослідників відповідний добре обґрунтований план 

дослідження для вирішення важливої задачі.

Здатність завершити розширене оригінальне дослідження, що базується 

на критичному розгляді джерел та забезпечене необхідним науковим 

апаратом таким, як нотатки, бібліографія та публікація відповідних 

документів.

Здатність презентувати результати дослідження в науковому та 

ненауковому контекстах, усно та письмово, у формі наукових семінарів, 

наукових зустрічей та громадських ініціатив (соціально-орієнтовані робочі 

зустрічі).

Практична складова є невід’ємною при вивченні розробки міжнародних 

проектів та менеджменту

Педагогічна практика

Метою проходження педагогічної практики є:

- закріплення знань, умінь і навичок, отриманих в процесі вивчення 

дисциплін програми;

- оволодіння методикою підготовки і проведення різноманітних форм 

навчальних занять;

- вивчення методики аналізу підготовки та проведення навчальних занять;

- вивчення сучасних освітніх інформаційних технологій;

- розвиток навичок самоосвіти та самовдосконалення.

Знати:

- основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти;

- права й обов’язки суб’єктів навчального процесу (викладачів, студентів);

- концептуальні основи навчального предмету, його місце в загальній 

системі знань і цінностей та навчальному плані освітнього закладу.

Вміти:

- інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід;
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- реалізовувати професійні якості на практиці;

- враховувати в педагогічній діяльності вікові та психологічні особливості 

студентів;

- фахово володіти знаннями курсу, достатніми для аналітичної оцінки, 

вибору й реалізації освітньої програми.

Після закінчення практики аспірантом складається звіт про практику, 

який захищається на засіданні кафедри. За підсумками звіту виставляється 

заліку оцінкою.

Науковий семінар
Обізнаність іа  здатність взаємодіяти інтелектуально з найновішими 

управлінськими дослідженнями в спеціальній області дослідження. Здатність 

використовувати облікову інформацію з архіву, бібліотечні каталоги та 

найновіші ІКТ-ресурси, щоб локалізувати джерела та документальний 

матеріал, корисний для свого власного дослідження. Знання основних 

можливостей наукової співпраці для поведінкових наук, презентуючи 

критичний звіт про принаймні одну важливу програму, визначаючи 

позитивні/негативні аспекти своєї власної області дослідження

Написання наукових публікацій

Здатність об’єднувати (синтезувати) та обговорювати публікації, в 

межах та поза областю дослідження. Здатність знаходити, аналізувати та 

об’єднувати набір документів з джерел у результуючій дисертації та в 

попередньому до неї дослідженні. Планувати оригінальний вклад на основі 

дослідження до політологічних знань, пов’язаних з важливою задачею, який 

є відповідної якості для друку.

8. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

. 1. Кадрове забезпечення.
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Реалізація освітньо-наукової програми аспірантури забезпечується 

керівними і науково-педагогічними працівниками Одеської державної 

академії будівництва та архітектури.

Наукові керівники аспірантів мають вчений ступінь, здійснюють 

самостійну науково-дослідну діяльність за спрямованістю (профілем) 

підготовки, мають публікації за результатами зазначеної науково-дослідної 

діяльності в провідних вітчизняних та зарубіжних рецензованих наукових 

журналах і виданнях.

Виконання освітньо-наукової програми забезпечують 20 докторів наук, 

професорів (100%), усі працюють за основним місцем роботи.

Кадрове забезпечення щодо підготовки доктора філософії зі 

спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» наведено в табл. 2.

Таблиця 2

П.І.Б. Посада

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності 
(спеціалізації)

Стаж науково- 
педагогічної 

та/або наукової 
роботи

1 3 4 5

Клименко
Євгеній

Володимирович
професор

д.т.н., 192 -  
«Будівництво та цивільна 

інженерія» (05.23.01 - 
«Будівельні конструкції 

будівлі та споруди»)

34

Барабаш
Іван

Васильович
професор

д.т.н., 192 -  
«Будівництво та 

цивільна інженерія» 
(05.23.05 -  «Будівельні 
матеріали та вироби»)

37’

Менейлюк
Олександр
Іванович

професор

д.т.н., 192 — 
«Будівництво та 

цивільна інженерія» 
(05.23.08 - 

«Технологія та 
організація 

промислового і 
цивільного 

будівництва»)

37

Дорофєєв
Віталій

Степанович
професор

д.т.н., 192 -  «Будівництво 
та цивільна інженерія» 
(05.23.05 -  «Будівельні 

матеріали і вироби»; 
05.23.01 -  «Будівельні

47

41



конструкції, будівлі та 
споруди»)

Г ришин 
Андрій 

Володимирович
професор

д.т.н., 192 -  
«Будівництво та 

цивільна інженерія» 
(05.23.01 - 

«Будівельні 
конструкції, будівлі та 

споруди»)

32

Петраш
Віталій

Дем’янович
професор

д.т.н., 192 -  
«Будівництво та 

цивільна інженерія» 
(05.23.03 -«Вентиляція, 

освітлення та 
теплогазопостачання»)

40

Прогульний
Віктор

Йосипович
професор

д.т.н., 192 -  
«Будівництво та 

цивільна інженерія» 
(05.23.04- 

«Водопостачання, 
каналізація»)

34

Вировой
Валерій

Миколайович
професор

д.т.н., 192 -  
«Будівництво та 

цивільна інженерія» 
(05.23.05 -  «Будівельні 

матеріали і вироби»)

51

Стоянов
Володимир
Васильович

професор

д.т.н., 192 -  
:<Будівництво та цивільна 

інженерія» (05.23.01 -  
«Будівельні конструкції, 

будівлі та споруди»)

24

Карпюк
Василь

Михайлович
професор

д.т.н. 192 -  «Будівництво 
та цивільна інженерія» 
(05.23.01 -  «Будівельні 
конструкції, будівлі та 

споруди»)

34

Афтанюк
Валерій

Валентинович
професор

д.т.н., 144 -  
«Т еплоенергетика» 

(05.14.06 -  «Технічна 
теплофізика та 

промислова 
теплоенергетика»)

16

8.2. Навчально-методичне забезпечення

Навчальні, навчально-методичні та бібліотечно-інформаційні ресурси 

академії забезпечують навчальний процес і гарантують можливість якісного 

освоєння аспірантом освітньої програми. Власна бібліотека академії
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задовольняє вимогам Положення про бібліотеку вищого навчального закладу 

Тії—IV рівня акредитації, затвердженого наказом МОНУ від 6.08.2004 р., 

№641.

8.3. Матеріально-технічне забезпечення

Кафедри ОДАБА мають матеріально-технічну базу, що забезпечує 

проведення всіх видів теоретичної і практичної підготовки, передбачених 

навчальним планом аспіранта. Матеріально-технічна база кафедр включає в 

себе:

- Персональні комп'ютери, об'єднані в локальні мережі з виходом в Мете!:;

- Комп'ютери оснащені сучасними ліцензійними програмно-методичними 

комплексами для вирішення завдань в області будівництва;

- Лекційні аудиторії оснащені обладнанням для проведення мультимедійних 

занять.

Під час самостійної роботи аспіранти забезпечуються робочими місцями 

у електронному читальному залі академії з можливістю виходу в мережу 

Інтернет та застосування електронних видань і ресурсів.

8.4. Освітні технології (система засобів, методів, прийомів)

При реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів 

філософії використовуються сучасні освітні технології:

- Інформаційно-комунікаційні технології;

- Проектні методи навчання;

- Дослідницькі методи в навчанні;

- Проблемне навчання.

Успішне освоєння матеріалу дисциплін передбачає велику самостійну 

роботу аспірантів і керівництво цією роботою з боку викладачів.

У навчальному процесі використовуються активні та інтерактивні 

форми проведення занять: лекція-візуалізація, лекція-дискусія, технологія 

колективної взаємодії, технологія проблемного навчання, мозковий штурм.
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Самостійна робота аспірантів проводиться в формі вивчення окремих 

теоретичних питань за пропонованою літератури з подальшим їх розглядом 

або обговоренням під час аудиторних занять.

9. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ

9.1. Підсумкова атестація аспіранта включає виконання індивідуального плану, 

складання державних екзаменів, подання дисертаційної роботи на кафедру 

для отримання відповідного висновку.

-  Порядок проведення державних екзаменів встановлюються Положенням 

про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук 

в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів 

(наукових установ) у системі професійної освіти України. В державний 

екзамен з наукової спеціальності включено додаткові розділи, зумовлені 

специфікою наукової спеціалізації (додаткова програма).

-  Вимоги до змісту та оформлення дисертаційної роботи визначаються 

Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України.

9.2. Вимоги до підсумкової державної атестації (порядок подання та захисту 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії) розробляються 

Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України.

10. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОСВОЄННЯ ОСВІТНЬО- 

НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

10.1. Особам, які повністю виконали освітньо-наукову програму при навчанні в 

аспірантурі в освітніх установах і наукових організаціях, що реалізують 

програми професійної освіти, і які пройшли підсумкову атестацію видається 

посвідчення про складені державні екзамени.

10.2. Особам, які повністю виконали освітньо-наукову програму професійної 

освіти і успішно пройшли державну підсумкову атестацію (захистили
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дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії), видається 

диплом доктора філософії, що засвідчує присудження шуканої степені.

10.3. Аспірант, який успішно виконав освітньо-наукову або наукову програму і 

захистив дисертацію (монографію, або наукові досягнення у вигляді 

сукупності статей) до закінчення строку навчання в аспірантурі, вважається 

таким, що повністю виконав індивідуальний план наукової роботи і успішно 

завершив навчання на відповідному рівні вищої освіти. Такий аспірант 

відраховується з аспірантури вищим навчальним закладом (науковою 

установою) з дня захисту і може бути рекомендований для відзначення (з 

відповідною відміткою в дипломі та/або додатку до диплому) 

спеціалізованою вченою радою, в якій проходив захист.
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