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1. Профіль освітньо-професійної програми 

«Архітектурно-будівельний інжиніринг» 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

 

1 - Загальна інформація 

 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Одеська державна академія будівництва та 
архітектури, 
Архітектурно-художній інститут 
Випускаюча кафедра: 
Архітектурних конструкцій 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Другий (магістерський) рівень 

Магістр з будівництва та цивільної інженерії 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма 

«Архітектурно-будівельний  інжиніринг» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів 
ЄКТС. 
 

Наявність акредитації Акредитація наявна: Рішення Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти про 

акредитацію, протокол №13(3) від 15.12.2021 року. 

Строк дії сертифікату до 01.07.2027 року. 

Цикл / рівень Другий (магістерський) рівень: 
НРК України – 7 рівень, 

FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL –7 рівень 

 

Передумови 
Наявність ступеня бакалавра (освітнього 
кваліфікаційного рівня спеціаліста), ЄВІ з 
іноземної мови 

Мова викладання Українська 

Термін дії 

освітньої програми 
До введення в дію наступної редакції 

Інтернет - адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

https://odaba.edu.ua/academy/educational- 
activities/arch-and-constr-eng 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних, через набуття 

відповідних навичок та компетентностей, вирішувати загальні практичні та 

складні спеціалізовані задачі в рамках інжинірингової діяльності у сфері 
будівництва, що передбачає надання послуг інженерного та технічного 

характеру, до яких належать: проведення попередніх техніко-економічних 

обґрунтувань і досліджень експертизи проекту; розробка програм 

https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/arch-and-constr-eng
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/arch-and-constr-eng


 
 

фінансування будівництва; організація виготовлення проектної документації; 

оптимізація будівельних проектів та конструктивно-технологічних рішень із 

застосуванням сучасних енергоефективних технологій; проведення конкурсів 

і торгів; укладання договорів підряду; координація діяльності всіх учасників 

будівництва; здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта 

архітектури; консультації економічного, фінансового або іншого характеру. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь галузь знань 19 «Будівництво та архітектура», 

знань, спеціальність, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна 

спеціалізація) інженерія», 
 Спеціалізація «Архітектурно-будівельний 
 інжиніринг». 
 Об’єкти вивчення та діяльності: 
 Методи економічного аналізу проектних 
 рішень та розробки і обґрунтування проектів 
 на базі нормативно-правових актів 
 господарського права, що регулюють 
 будівництво. 
 Методи проектування і конструювання 
 громадських і приватних, інфраструктурних, 
 суспільних, житлових та інших об’єктів, 
 виходячи з інжинірингу конструкції будівель, 
 інжинірингу ділянки, інжинірингу систем 
 життєзабезпечення. 
 Заходи та засоби протікання інвестиційних 
 процесів та оцінювання ефективності 
 інвестиційної діяльності. 
 Технології визначення кошторисної вартості 
 будівництва, реконструкції та ремонтів 
 будівель і споруд. 
 Методи проведення енергоаудиту на 
 будівельному об'єкті та інженерні заходи 
 щодо підвищення енергоефективності 
 будинку. 
 Підходи до планування і забудови територій 
 на основі виявлення проблем і методів їх 
 вирішення на основі нормативів з метою 
 формування комфортного середовища 
 поселень. 
 Підходи до реконструкції і капітального 
 ремонту історичних будівель та методики 
 дослідження та проектування в умовах 
 архітектурно-історичного  середовища. 
 Підходи до проектування енергоефективних 
 конструктивних рішень житлових будівель. 



 
 

 Прийоми проектування, будівництва, 

реконструкції та перепрофілювання 

промислових будівель з урахуванням 

державних інтересів та сьогоденних вимог 

ринку. 

Принципи побудови та використання 

інформаційної моделі на всьому життєвому 

циклі будівлі або споруди. 

Сучасні методи аналізу, проектування та 

опису будівельних матеріалів та конструкцій. 

Заходи,  засоби  та методи наукового 

супроводу та технічного нагляду за об’єктами 

будівництва. 

Методи оцінки технічного стану будівельних 

конструкцій та прийоми їх обстеження і 

паспортизації будівель та споруд. 

Прийоми розробки об'ємно-планувальних і 

конструктивних рішень споруд громадського 

призначення. 

Методи розрахунку просторових покриттів 

будівель та споруд при їх реконструкції. 

Інформаційне, технічне, програмне та 

організаційне забезпечення заходів та засобів 

проектування, будівництва, реконструкції та 

експлуатації будівель і споруд. 

Цілі навчання: формування у здобувачів 

вищої освіти комплексу знань, умінь та 

навичок, необхідних для здійснення 

практичної проектувальної, інженерно- 

технічної, інвестиційної та управлінської 

діяльності у галузі будівництва та цивільної 

інженерії. 

Теоретичний зміст предметної області: 

поняття, концепції, принципи, способи та 

методи проектування, зведення, науково- 

технічного супроводу, експлуатації та 

реконструкції об’єктів будівництва та 

архітектури різного призначення. 

Методи, методики та технології: методи 

проектування, будівництва (нове будівництво, 

реконструкція, реставрація, капітальний 

ремонт) та експлуатації, контролю, 

моніторингу; методики технологічного 

проектування енергоефективних будівель та 

споруд; методи прогнозування і планування; 



 
 

 методи проектування організаційних структур 

управління; інноваційні технології та 

організаційні рішення у будівельної галузі; 

експериментальні методи обстеження, 

моніторинг, експеримент, вимірювання, 

прогнозування, експериментальні методи, 

методи моделювання; логічний, порівняльний, 

системний (структурний), функціональний та 

комплексний підходи; загальнонаукові та 

спеціальні методи аналізу, синтезу, 

математичного моделювання і прогнозування 

будівельних процесів, методи і технології 

управління об’єктами будівництва. 

Інструменти та обладнання: сучасне 

інформаційно-комунікаційне обладнання, 
інформаційні системи та програмні продукти, 

що застосовуються в будівництві, контрольно- 

вимірювальні прилади, засоби технологічного, 
інструментального, діагностичного та 

організаційного забезпечення будівництва. 

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна. 
Основна орієнтованість програми – 

 прикладна. 
 Програма орієнтована на оволодіння 
 знаннями, вміннями та навичками, 
 спрямованими на поглиблену підготовку 
 фахівця за спеціалізацією архітектурно- 
 будівельного інжинірингу у сфері: 
 проектування, конструювання, будівництва, 
 експлуатації, зберігання і реконструкції та 
 інженерно-технічного нагляду будівельних 
 об’єктів; консультування з питань 
 організаційно-фінансового характеру, а також 
 колективних, громадських та особистих 
 послуг. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Особливий акцент направлений на 

необхідність підготовки спеціалістів у сфері 

будівництва та експлуатації об’єктів 

архітектури протягом усього життєвого циклу 

від формування інвестиційних намірів, 

включаючи проектування, будівництво, 

експлуатацію, ремонт, реконструкцію і до її 

виведення з експлуатації. ОП є унікальною в 

сенсі спрямованості на регіональні та 



 
 

професіональні потреби ринку праці. 

Ключові слова: інжинірингова діяльність, 

будівельна галузь, архітектурні конструкції, 

інновації, проектування конструкцій, 

проектування будівель та споруд, кошторисна 

справа, експертиза проекту, інформаційні 

технології в будівництві. 

Особливості програми Програма враховує сучасні тенденції розвитку 

будівельної галузі та охоплює дисципліни, які 

передбачають поєднання теоретичних знань з 

практичними вміннями та навичками 

майбутньої професійної діяльності. Участь 

здобувачів у проектних, інноваційних та 

технологічних розробках забезпечує 

оволодіння ними професійними навичками на 

основі отриманих компетентностей. 

Здобувачі проходять практичну підготовку на 

провідних підприємствах будівельної галузі. 

За рахунок вивчення вибіркових компонентів 

здобувачі мають змогу поглибити знання у 

напрямках,  що  безпосередньо  стосуються 

теми їх магістерської роботи. 

4 - Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

За державним класифікатором професій ДК 
003:2010 магістр з будівництва та цивільної 
інженерії за освітньо-професійною програмою 
«Архітектурно-будівельний інжиніринг» може 
залучатися до таких видів діяльності: 
2142 Професіонали в галузі цивільного 
будівництва: 
2142.2 Інженери в галузі цивільного 
будівництва: 

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

- Інженер-проектувальник (цивільне 
будівництво). 
М  71  Діяльність у  сферах  архітектури  та 
інжинірингу; технічні випробування та 
дослідження: 
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології 
та геодезії, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах 
71.20 Технічні випробування та дослідження 
72.19 Дослідження й експериментальні 



 
 

розробки у сфері інших природничих і 
технічних наук 
74.90 Інша професійна, наукова та технічна 
діяльність. 
Будівництво (код F): 
F 45.5 Оренда устаткування для будівництва з 
обслуговуючим персоналом. 

К 74.14 Консультації з питань комерційної 

діяльності та управління (надання 

консультацій та практичної допомоги 

державним та недержавним підприємствам та 

установам у плануванні, з організаційних 

питань, забезпечення ефективності, контролю, 

інформації та управління); 

К 74.50 Підбір та забезпечення персоналом 

При наявності досвіду роботи може займати 

наступні посади: 

Професії та професійні назви робіт згідно 

International Standart Classification of 

Occupations 2008 (ISCO-2008) 1223 - Research 

and development managers: 

2142 - Civil engineers 

3112 - Civil engineers technicians3118 - 

Draughtspersons 

3119 - Phisical and engineering science 

technicians. 

Після першого випуску здобувачів освіти за 

ОП проводиться систематичний моніторинг 

кар’єрного шляху та траєкторій 

працевлаштування випускників. 

Подальше навчання Навчання за програмою третього (освітньо- 

наукового) рівня (циклу) 8 рівня HPK 

України. Стажування у вітчизняних і 

зарубіжних університетах і компаніях. Участь 

в освітніх програмах за фахом. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемно-орієнтоване навчання, студенто- 

центроване навчання, самонавчання, 

індивідуальні консультації, навчання через 

виробничу практику та участь у госпдоговір 

них темах. 



 
 

Оцінювання Система оцінювання освітньої складової 

включає іспити, заліки, усні презентації, 

поточний та підсумковий (семестровий) 

контроль результатів навчання, ректорський 

контроль та атестацію здобувачів вищої 

освіти. Поточний контроль знань проводиться 

у формі письмової роботи (тестування), 

виступів на семінарах (практичних заняттях), 

підготовки рефератів або докладів у формі 

презентації. Підсумковий контроль знань 

проводиться у вигляді іспиту та заліку в усній 

або  письмовій  формі,  захисту  курсових 

проектів, звітів з практики. 
Атестація здобувачів вищої освіти 

здійснюється у формі публічного захисту 

атестаційної магістерської роботи.  

Серед здобувачів популяризуються засади 
академічної доброчесності шляхом проведення 
семінарів та інших заходів. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі під час 

професійної діяльності у сфері будівництва та цивільної 

інженерії, що потребує застосування програмних 

систем архітектурно-будівельного проектування, 

технологій інформаційного моделювання та 

комплексних методів інжинірингової 

Діяльності на основі застосування інноваційних методів 

з поглибленим рівнем знань фундаментальних та 

прикладних наук в умовах, які вимагають системності 

вирішення теоретичних і практичних завдань. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК-1. Здатність удосконалювати і розвивати власний 
інтелектуальний та загальнокультурний рівень, 
самостійно застосовувати методи і засоби пізнання, 
навчання і самоконтролю для придбання нових знань і 
умінь. 
ЗК-2. Вміння обґрунтовано виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми, проявляти ініціативу, брати на 
себе відповідальність. 
ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу при вирішенні проблем, пов’язаних з 
професійною діяльністю. 
ЗК-4. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу 
інформації з різних джерел та прийняття рішень. 
ЗК-5. Здатність до одержання та вдосконалення 
навичок використання інформаційно-комунікативних 



 
 

технологій. 
ЗК-6. Здатність до генерування нових ідей і проектів 
(креативність) із застосуванням методів і прийомів 
технічної творчості для пошуку нових принципів. 
ЗК-7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 
ЗК-8. Здатність до продуктивної праці з іншими 
людьми та командами для досягнення спільної 
поставленої мети. 
ЗК-9. Здатність аналізувати та використовувати 
нормативні правові документи в своїй діяльності, 
прагнути до збереження навколишнього середовища, 
усвідомлювати рівні можливості та гендерні аспекти. 
ЗК-10. Здатність до професійного, наукового та 
ситуативного спілкування в усній і письмовій формах 
на державній і іноземній мові з можливістю працювати 
у  міжнародному  контексті  в галузі будівництва  та 

цивільної інженерії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність обґрунтовувати архітектурні 
конструктивні, організаційно-технологічні рішення 
проектування, будівництва, реконструкції або ремонту 
та обстеження будівель і споруд, розробляти технічну 
документацію на проекти та їх елементи. 
ФК2. Здатність до проектування організаційно- 
технологічних рішень зведення будівель та споруд, 
володіння базою новітніх технологій будівельного 
виробництва із використанням сучасних 
конструкційних матеріалів та енергоефективних рішень 
і вміння впроваджувати їх у практичну діяльність з 
урахуванням техніко-економічних показників. 
ФК3. Знання основних нормативно-правових актів та 
довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних 
умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих 
документів в галузі архітектури та будівництва. 
ФК4. Здатність прогнозувати та вміти оцінювати 
економічну доцільність зведення будівель та 
інженерних споруд на етапі проектування та 
будівництва із застосовуванням принципів 
енергозбереження. 
ФК5. Здатність використовувати нормативні акти, 
постанови, розпорядження, методичні та інші керівні 
матеріали щодо організації проектно-кошторисної 
справи у будівництві з дотриманням вимог з охорони 
праці, навколишнього середовища та безпечного 
виконання робіт. 
ФК6. Здатність зробити висновок щодо технічного 
стану будівлі або споруди та її подальшої 
експлуатаційної придатності або потребу в відновленні 
цієї придатності. 



 
 

ФК7. Здатність розуміти і враховувати соціальні, 
екологічні, етичні, економічні та комерційні 
міркування, що впливають на реалізацію будівельних 
рішень. 
ФК8. Здатність обґрунтування та управління 
проектами, генерування підприємницької ідеї в 
будівництві та цивільній інженерії. 
ФК9. Здатність до експериментальні роботи з 
багатоваріантного аналізу характеристик конкретних 
будівельних об’єктів з метою оптимізації будівельних 
процесів. 
ФК10. Здатність знаходити раціональні рішення при 
використанні окремих видів будівельної продукції з 
урахуванням вимог архітектурно-планувальних і 
організаційно-технологічних рішень, міцності, 
довговічності,   безпеки   життєдіяльності,   якості, 
вартості, конкурентоспроможності. 
ФК11. Здатність складати, оформляти і оперувати 
технічною документацією при розв'язанні конкретних 
інженерно-технічних завдань, пов’язаних із 
забезпеченням професійної діяльності. 
ФК12. Здатність отримувати і обробляти інформацію з 
різних джерел, вміти застосовувати прикладні 
програмні засоби спеціального призначення, в тому 
числі в режимі віддаленого доступу. 

7 - Програмні результати навчання  (ПРН) 
 ПРН1. Уміння використовувати методологічні та 

організаційні основи управління, основні принципи та 

організацію проектування, технологію проектних робіт, 

основи організації будівельного проектування. 

Розробляти календарні плани будівництва об’єктів та 

комплексів. 

ПРН2. Уміння застосовувати процедуру експертизи 

містобудівної документації; оцінювати генеральні 

плани міст та селищ, детальні плани територій, 

детальні плани мікрорайонів; оцінювати історико- 

архітектурні опорні плани, охоронні зони пам’яток 

культури та проекти реконструкції історико- 

культурних пам’яток. 

ПРН3. Уміння виконувати проектно-кошторисну 

документацію, розраховувати вартість будівництва; 

визначити інвестиційну привабливість об’єкту 

будівництва. Здійснювати перевірку правильності 

складання кошторисної документації проектними 

організаціями, відповідність її діючим нормативним 

документам. 



 
 

ПРН4. Вміти управляти організацією, приймати 

ефективні управлінські рішення, здійснюючи їх 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до 

міжнародних стандартів. 

ПРН5. Реалізовувати проекти в правовому полі з 

врахуванням авторського права та економіко-правових 

відносин; аналізувати ефективність використання 

об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах. 

ПРН6. Розробляти проекти реновації, реконструкції, 

вдосконалення будівель, споруд та їх комплексів. 

ПРН7. Застосовувати при проектуванні основні підходи 

до розробки моделей інтенсифікації виробництва; 

перспективні системи та обладнання, вироби та 

технології. 

ПРН8. Визначати ефективні засоби та технологічні 

параметри одержання найкращих показників по 

енергоефективності. 

ПРН9. Використовувати світові та вітчизняні 

інноваційні розробки в архітектурно будівельній галузі, 

а також безпосередньо в проектуванні та будівництві. 

ПРН10. Уміння враховувати соціальні, екологічні, 

етичні, економічні та комерційні міркування, що 

впливають на реалізацію будівельних рішень. 

ПРН11. Впроваджувати ефективні методи управління 

комплексними будівельними проектами з 

усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та 

забезпеченням якості робіт. 

ПРН12. Уміння виконувати обстеження технічного 

стану будівель, споруд та інженерних комунікацій, та 

давати оцінку цього стану; оцінювати подальшу 

експлуатаційну придатності їх або розробки проекту 

відновлення цієї придатності. 

ПРН13. Забезпечувати організацію будівництва 

будівель та інженерних споруд різної архітектурної та 

технічної складності із використанням сучасних 

енергоефективних конструкційних матеріалів та 

технологій. 

ПРН14. Уміння самостійно вирішувати задачі вибору 

оптимальних джерел енергії, в тому числі 

нетрадиційних, а в умовах виробничої діяльності - 

самостійно вирішувати задачі вибору найбільш 

ефективних систем тепло-, водо-, енергопостачання. 

ПРН15. Впроваджувати ефективні методи управління 



 
 

комплексними будівельними проектами з 

усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та 

забезпеченням якості робіт. 

ПРН16. Забезпечувати одержання комплектної 

проектно-кошторисної документації на будівництво 

об'єктів від замовників та передачу її за призначенням 

для виконання будівельних робіт. 

ПРН17. Прогнозувати та вміти оцінювати економічну 

доцільність зведення будівель та інженерних споруд на 

етапі проектування. 
ПРН18. Організовувати та здійснювати комунікації з 
представниками різних професійних груп (в том у числі 
у міжнародному контексті). 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної 

програми  «Архітектурно-будівельний 

інжиніринг» складається з науково- 
педагогічних працівників, які працюють в 

ОДАБА і відповідають Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладами 
освіти: 100%  науково-педагогічних 

працівників, задіяних до викладання циклу 

дисциплін, що забезпечують загальні та 
спеціальні (фахові) компетентності здобувача, 

мають наукові ступені та вчені звання 

(зокрема докорів наук і професорів не менше 
10%). Кількісні та якісні показники рівня 

наукової та професійної активності науково- 

педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес за освітньо-професійною 

програмою повністю відповідають Постанові 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. №1187 «Про затвердження 

Ліцензійних  умов  провадження  освітньої 
діяльності». 
Для подальшого розвитку перспективного 

напряму ОП впроваджується практика 

залучення гостьових лекторів для викладання 

за освітньою програмою. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення освітньо- 

професійної програми «Архітектурно- 

будівельний інжиніринг» повністю відповідає 

Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладами вищої освіти. 

Відповідні кафедри ОДАБА мають достатню 



 
 

матеріально-технічну базу, що забезпечує 

проведення всіх видів теоретичної і 

практичної підготовки, передбачених 

навчальним планом здобувача освіти. 

Частина занять, понад 30 відсотків, 

проводиться в комп’ютерних класах ОДАБА, 

оснащених ліцензійними операційними 

системами та прикладним програмним 

забезпеченням, наприклад: MS Office, 

AutoCAD, Scad, Archi CAD, Compex, Ansis, 

Лира. 

Іногородні здобувачі вищої освіти 
забезпечуються гуртожитком. 

Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Здобувачі, що  навчаються  за освітньо- 

професійною  програмою «Архітектурно- 

будівельний інжиніринг»  можуть 

використовувати  навчальні, навчально- 

методичні  та бібліотечно-інформаційні 

ресурси академії як у друкованому вигляді, 

так і в електронній формі електронного 

бібліотечно-інформаційного ресурсу ОДАБА: 

https://odaba.edu.ua/rus/library/electronic- 

resources. 

Методичний матеріал надається як у 

друкованому вигляді, так і в електронній 

формі. 

Силабуси та методичні рекомендації 

розміщено на сайті кафедри 

https://akrrogasa.wixsite.com/arhkonstr. 

Наявна ліцензійна версія бази даних 
нормативної літератури БудІнфо. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Положенням ОДАБА передбачена можливість 

національної кредитної мобільності 

https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro 

_akademichnu_mobilnist_1.pdf 
Передбачається перезарахування частини 
кредитів ЄКТС відповідної освітньої 
програми, отриманих в інших закладах вищої 
освіти України. 

Здобувачі залучаються до участі в конкурсах 

студентських робіт та апробації результатів 

досліджень поза межами ОДАБА. 

https://odaba.edu.ua/rus/library/electronic-resources
https://odaba.edu.ua/rus/library/electronic-resources
https://akrrogasa.wixsite.com/arhkonstr
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf


 
 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Міжнародна       академічна     мобільність 

реалізується    на   підставі  міжнародних 
договорів про співробітництво, міжнародних 

програм    і    проектів,    договорів   про 

співробітництво з іноземними закладами вищої 
освіти, а     також може  бути   реалізована 

учасниками    освітнього   процесу   з власної 

ініціативи,      підтриманої    адміністрацією 
академії на основі індивідуальних запрошень 

та інших  механізмів. Основна  міжнародна 

кредитна  мобільність  здійснюється  згідно 
програм     ERASMUS+     та    MEVLANA 

https://odaba.edu.ua/international- 

activities/international-programs-and-projects 
Постійно проводиться робота з підвищення 

здобувачами рівня знань іноземної мови як 

важливої компетентності. 

Навчання іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів за освітньо- 

професійною програмою «Архітектурно- 

будівельний інжиніринг» здійснюється на 

підставі  Наказу  МОН  №944-л  та  згідно  з 

«Правилами прийому до ОДАБА» 

https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptancecommissi  

on 

та відповідними «Положеннями Центру 

підготовки спеціалістів із зарубіжних країн 

ОДАБА» 

https://odaba.edu.ua/foreignstudents. 

Мова навчання за освітньою програмою – 

українська. 

https://odaba.edu.ua/international-activities/international-programs-and-projects
https://odaba.edu.ua/international-activities/international-programs-and-projects
https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptancecommission
https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptancecommission
https://odaba.edu.ua/foreignstudents


 
 

2. Перелік компонентів 

освітньої програми та їх логічна послідовність 
 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Загальні компоненти 

ОК1 Правове регулювання господарської діяльності в будівництві 3 залік 
ОК2 Іноземна мова (спецкурс) 3 залік 

 Всього 6 

Спеціальні (фахові) компоненти 

ОК3 Архітектурно-будівельне проектування 10 іспит 
ОК3.1 Архітектурно-будівельне проектування 1 4 іспит 

ОК3.2 Архітектурно-будівельне проектування 2 3 іспит 
ОК3.3 Архітектурно-будівельне проектування 3 3 іспит 

ОК4 Планування та забудова територій 4 іспит 
ОК5 Інжинірингова діяльність у сфері будівництва 4 іспит 

ОК6 Сучасні будівельні матеріали та конструкції 4 залік 

ОК7 Інформаційне моделювання будівель (BIM) 4 залік 

ОК8 Технологічний аудит 4 залік 

ОК9 Кошторисна справа в будівництві 4 залік 

ОК10 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів 3 залік 

ОК11 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 
об’єктів 

3 іспит 

ОК12 Екологічна безпека будівель і матеріалів 3 залік 

ОК13 Професійна практика 6 залік 

ОК14 Кваліфікаційна робота 9 
   публічний 

захист 
 Всього 58 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 64 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Загальні компоненти 

ВК1 Дисципліна за вибором 1 3 залік 

ВК2 Дисципліна за вибором 2 3 залік 

 Рекомендовані 3 залік 

ВК1 Філософія творчості 3 залік 

ВК1 Професійна та цивільна безпека 3 залік 

ВК2 Ораторське мистецтво 3 залік 

ВК2 Психологія особистості 3 залік 

 Всього 6 

Спеціальні (фахові) компоненти 

ВК3 Дисципліна за вибором 3 4 залік 

ВК4 Дисципліна за вибором 4 4 залік 

ВК5 Дисципліна за вибором 5 4 залік 



 
 

ВК6 Дисципліна за вибором 6 4 залік 

ВК7 Дисципліна за вибором 7 4 залік 

 Рекомендовані   

ВК3 Сучасна нормативна база та контроль якості в 

будівництві та реконструкції 

4 залік 

ВК3 Архітектурні конструкції споруд громадського 

призначення 

4 залік 

ВК 4 Реконструкція і реставрація архітектурних об’єктів 4 залік 

ВК4 Містобудівний кадастр 4 залік 

ВК5 Основи проектування сучасних енергоефективних 

будівель 

4 залік 

ВК5 Управління проектами 4 залік 

ВК6 Інженерне забезпечення будівель з використанням 

енергозберігаючих технологій 

4 залік 

ВК6 Економіка галузі 4 залік 

ВК7 Оцінка технічного стану будівель та розробка 

експертних висновків 

4 залік 

ВК7 Організація бізнесу 4 залік 

 Всього 20 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 26 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП 90 

 

 

2.1. Структурно-логічна схема ОПП 
 

 

 
 

 

 

 

 

ОК3.2 ВК1 

ВК4 

ОК9 ВК4 

ВК2 

ОК10 ОК11 

ОК12 ВК3 ОК13 

ОК14 

ОК3.3 ВК5 

ВК6 ВК7 

ОК1 ОК8 

ОК2 ОК5 

ОК3.1 ОК4 

ОК6 ОК7 



 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Архітектурно- 

будівельний інжиніринг» проводиться у формі публічного захисту 

магістерської роботи перед атестаційною екзаменаційною комісією за 

вибраною та затвердженою тематикою та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому рівня магістр із присвоєнням 

кваліфікації: магістр з будівництва та цивільної інженерії за освітньо- 

професійною програмою «Архітектурно-будівельний інжиніринг». 

Магістерська робота виконується здобувачем вищої освіти самостійно під 

керівництвом викладача, і має бути пов’язана з вирішенням конкретних 

наукових або науково - прикладних завдань на базі теоретичних знань і 

практичного досвіду, отриманих студентом протягом усього терміну навчання. 

Здобувач вищої освіти обирає одну з тем, які пропонують на кафедрі. 

Тематика роботи має відповідати актуальним проблемам у будівництві, 

враховувати потреби виробництва, галузевих підприємств та ін. У виборі теми 

для роботи магістра перевагу надають тій з них, під час розробки якої він може 

виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Разом з керівником 

здобувач визначає також межі розкриття теми, основні питання, які буде 

висвітлено в роботі. 

Організацію та проведення захисту роботи здобувачем вищої освіти 

здійснюють згідно з «Положенням про порядок створення та організацію 
роботи державної екзаменаційної комісії в ОДАБА. 

Оцінюють захист роботи відповідно до вимог «Положення про критерії 

оцінювання знань студентів у ОДАБА. 

Обов’язковою  є перевірка  кожної роботи на доброчесність з 

врахуванням вимог «Положення про організацію освітнього процесу в 

Одеській державній академії будівництва та архітектури» 

https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu 

та «Кодексу про академічну доброчесність в ОДАБА» 

https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti. 



 
 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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ОК1 + + +    + + + + +   + +  + + + + + + + 

ОК2 +     +   +  +   +         + 

ОК3.1 + +  + + + + +  + + + + +      + + + + 

ОК3.2 + +  + + + + +  + + + + +      + + + + 

ОК3.3 + +  + + + + +  + + + + +      + + + + 

ОК4 +    +       + + +    +      

ОК5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК6 +    + + + +  +   + +   +   + + +  

ОК7 + +   + +  + +  +            + 

ОК8 +    +     + +   + + +  +      

ОК9 +    +   +  + +   + + +  +      

ОК10 +        +     +  +        

ОК11 + + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  + + 

ОК12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 
 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

(ПРН)відповідними компонентами освітньої програми 
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ОК1 + +  + +    + + +    +   + 

ОК2    + +  +  + +     +   + 

ОК3.1 +     +  + +  +  + + +    

ОК3.2 +     +  + +  + + + + +    

ОК3.3 +     +  + +  + + + + +    

ОК4  +    +    +         

ОК5 + + + + +     + +  +  + + + + 

ОК6 +   +   + + +   + + +     

ОК7 +   +   +  + +  +      + 

ОК8 + + + + +     +  +    + +  

ОК9 +  +       +      +   

ОК10 +   +     + +     +    

ОК11 + + + + +   + + + +    +  + + 

ОК12 + +  + +   +  + + + + + +  + + 

ОК13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 
 

Перелік нормативних документів, 

на яких базується освітньо-професійна програма 

 

1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) – 

https://ihed.org.ua/wpcontent/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf 

2. International Standard Classification of Education ISCED 2011 – 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international- 

standardclassification-of-education-isced-2011-en.pdf. 

3. International Standard Classification of Education: Fields of education and 

training  2013 (ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions – 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international- 

standardclassification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed- 

fielddescriptions-2015-en.pdf. 

4. Manualto Accompany the International Standard Classification of 

Education 2011 - http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard- 

classification-educationisced. 

5. Закон України «Про вищу освіту» - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556- 18. 

6. Закон України «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145- 
19. 

7. НаціональнийкласифікаторУкраїни: Класифікаторпрофесій ДК 

003:2010.  –  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10. 

8. Національна рамка кваліфікацій, 2011 – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

9. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти 2015 – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015- п. 

10. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) та 

загальними компетентностями та прикладами стандартів – 

http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

11. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і 

доп. / авт.- уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. 

Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя.– К. : 

ТОВ «Видавничийдім «Плеяди», 2014.– 100 с. – 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3- 

materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhenniainstrumentiv- 

bolonskoho-protsesu.html?download=83:hlosarii-terminiv-vyshchoiosvity-2014-r- 

onovlene-vydannia-z-urakhuvanniam-polozhen-novoho-zakonuukrainy-pro- 

vyshchu-osvitu&start=80. 
12. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти 

– http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-  

materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-  

bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-novaparadyhma-vyshchoi-

osvity-yu-rashkevych&start=80. 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-fielddescriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-fielddescriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-fielddescriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-educationisced
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-educationisced
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%C3%90%C2%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-


 
 

13. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд – http://erasmusplus.org.ua/korysna- 

informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy- 

ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho- 

protsesu.html?download=88:rozvytoksystemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi- 

osvity-ukrainy&start=80. 

14. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації / Авт.: В.М. 

Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. 

Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. – 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3- 

materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhenniainstrumentiv- 

bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikhprohram- 

metodychni-rekomendatsii&start=80. 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88%3Arozvytoksystemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88%3Arozvytoksystemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88%3Arozvytoksystemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88%3Arozvytoksystemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88%3Arozvytoksystemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhenniainstrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84%3Arozroblennia-osvitnikhprohram-metodychni-rekomendatsii&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhenniainstrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84%3Arozroblennia-osvitnikhprohram-metodychni-rekomendatsii&start=80
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