
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та 
архітектури

Освітня програма 49581 Автомобільні дороги та аеродроми

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 172

Повна назва ЗВО Одеська державна академія будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код ЗВО 02071033

ПІБ керівника ЗВО Ковров Анатолій Володимирович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://odaba.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/172

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 49581

Назва ОП Автомобільні дороги та аеродроми

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра автомобільних доріг та аеродромів

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

65029 м. Одеса, вул. Дідріхсона,4

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 186394

ПІБ гаранта ОП Мішутін Андрій Володимирович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

mishutin@ogasa.org.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-501-67-74

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 5 міс.

очна денна 1 р. 5 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Наявність високоякісних наземних шляхів в країні – гарантія її майбутнього добробуту. Сфера проектування, 
будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів завжди мала дефіцит висококваліфікованих кадрів. 
Тому, завдяки наявному освітньому, науковому і матеріально-технічному потенціалу, у 2004 році в ОДАБА почали 
навчати майбутніх фахівців-дорожників, а заклад став єдиним на Півдні України, в якому здійснюється освітній 
процес за цим фахом. В ОДАБА накопичений та вдосконалений досвід підготовки фахівців у цьому напрямку, понад 
півтисячі випускників працюють на різних посадах в підприємствах дорожнього та аеродромного спрямування. З 
2005 року почали змінюватися вимоги до навчально-виховного процесу. У 2006/2007 навчальному році ЗВО 
України III-IV рівнів акредитації впровадили кредитно-трансферну систему. На той час випускною кафедрою 
«Проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг» були скореговані ОКХ, ОКР, навчальні плани та 
робочі програми у відповідності з нормативними документами ЄКТС. Згідно наказу № 148/од від 03.08.2017 р. 
кафедру було перейменовано у «Автомобільні дороги та аеродроми». З 2017 р. згідно Закону України «Про вищу 
освіту» від 07.07.2014 р. стосовно освітніх програм в контексті академічної свободи, в Інституті гідротехнічного 
будівництва та цивільної інженерії почали підготовку магістрів за освітньо-науковою програмою «Автомобільні 
дороги та аеродроми», а у 2019 р. за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми та 
транспортні системи» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», яка пройшла перевірку 
Національного агентства забезпечення якості вищої освіти та отримала умовну акредитацію до 28.01.2021 р. З 
огляду на недоліки та зауваження у 2020 р. було започатковано нову освітньо-професійну програму «Автомобільні 
дороги та аеродроми». До теперішнього часу Стандарт вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» відсутній. Тому при формуванні складових освітньої програми використано: Національні класифікатори 
України; рекомендації стандартів ЗВО; рекомендації та рецензії стейкхолдерів (роботодавці, абітурієнти, 
випускники); попередній досвід освітньої діяльності в ОДАБА та ЗВО України та світу; досвід науково-педагогічних 
працівників ОДАБА. Загальний обсяг складає 90 кредитів ЄКТС. Обов’язкові компоненти освітньої програми 
складають 67 кредитів ЄКТС (з яких загальних – 6 кредитів; спеціальних (фахових) – 61 кредит), вибіркові 
компоненти освітньої програми складають 23 кредити ЄКТС. Структура навчального плану ОПП «Автомобільні 
дороги та аеродроми» другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідає освітньо-професійній програмі 
підготовки. Навчальний план складено згідно рекомендації листа МОНУ (МОН 1/9-126 від 13.03.15) і затверджено 
ректором ОДАБА. На ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» отримано рецензії від ДП «Служба автомобільних 
доріг в Одеській області»; ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Держпроект» та інших.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 8 7 1 0 0

2 курс 2020 - 2021 4 3 1 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 49663 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
49672 Водопостачання та водовідведення
49673 Автомобільні дороги та аеродроми
33214 Будівництво та цивільна інженерія
49674 Організація технічного нагляду у будівництві
49664 Міське будівництво та господарство
49665 Промислове і цивільне будівництво
49666 Мости і транспортні тунелі
49668 Архітектурно-будівельний інжиніринг
49669 Інформаційні технології в промисловому та цивільному 
будівництві
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49671 Теплогазопостачання і вентиляція
49675 Енергетичний менеджмент і інжиніринг
49703 Адитивні технології
49670 BIM-технології

другий (магістерський) рівень 8298 Раціональне використання і охорона водних ресурсів
4047 Міське будівництво та господарство
5620 Водогосподарське та природоохоронне будівництво
6232 Гідромеліорація
6284 Промислове і цивільне будівництво
6600 Мости і транспортні тунелі
7498 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
7818 Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи
8558 Теплогазопостачання і вентиляція
16456 Гідротехнічне будівництво
18856 Організація технічного нагляду в будівництві
33653 Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи
33655 Водогосподарське та природоохоронне будівництво
33660 Гідромеліорація
33663 Гідротехнічне будівництво
33671 Міське будівництво та господарство
33672 Мости і транспортні тунелі
33675 Промислове і цивільне будівництво
33680 Раціональне використання і охорона водних ресурсів
33688 Теплогазопостачання і вентиляція
33690 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
34017 Водопостачання та водовідведення
35031 Організація технічного нагляду у будівництві
35651 Архітектурно-будівельний інжиніринг
35653 Інформаційні технології в промисловому та цивільному 
будівництві
35986 Будівництво та цивільна інженерія
37078 Водопостачання, водовідведення та раціональне 
використання і охорона водних ресурсів
47372 Архітектурно-будівельний інжиніринг
47373 Інформаційні технології в промисловому та цивільному 
будівництві
49581 Автомобільні дороги та аеродроми
49582 Автомобільні дороги та аеродроми
49742 Адитивні технології
49749 Енергетичний менеджмент і інжиніринг
7552 Водопостачання та водовідведення

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37083 Будівництво та цивільна інженерія

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 84878 39612

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

84878 39612

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 338 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_АДА_Мп_2020.pdf UTf7fUnk6bwpy60aycSaWulLNDCD7+QbI4gOZCq1b2s=

Навчальний план за ОП НП_АДА_Мп_2020.pdf 8g3VDfk6xYrT9oS67hlgJT9NQC2p3fejPTJdmKpk+Qo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії та відгуки на 
ОПП_АДА_Мп_2020_1.pdf

r8zqGchMFz22Vt6lynyK8dooqdAwIfOTbjPEmAMLLME
=

Рецензії та відгуки Рецензії та відгуки на vhgJrrHWsvWFqewimzbppf3qybPkxsLllCqvirap26g=
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роботодавців ОПП_АДА_Мп_2020_2.pdf

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Ціль освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги та аеродроми» https://odaba.edu.ua/academy/educational-
activities/roads-and-airfields – впровадження на високому рівні освітньої діяльності, під час якої здобувачі другого 
(магістерського) рівня освіти набудуть теоретичних та практичних компетентностей у професійній діяльності з галузі 
знань 19 «Архітектура та будівництво», а саме: проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг та 
аеродромів; підвищенні ефективності, довговічності, надійності, ресурсоефективності та екологічності об’єктів 
дорожньої галузі. Використаний в ОПП вітчизняний та закордонний практичний досвід з поєднанням сучасних 
наукових розробок робить її зміст унікальним, а освітню діяльність ефективною не тільки у Південному регіоні і 
Україні в цілому, але і за її межами. Виконання здобувачами освітньої програми спрямовано на забезпечення умов 
формування і розвитку програмних компетентностей, які дозволяють створювати, аналізувати та оптимізовувати 
будівельні проекти та конструктивно-технологічні рішення автодорожніх та аеродромних об’єктів у подальшій 
професійній діяльності або у навчанні. Здобуті спеціальні концептуальні знання забезпечують підготовку 
висококваліфікованих конкурентоспроможних кадрів для дорожньої галузі з високими моральними принципами. В 
умовах сьогодення такі фахівці вкрай необхідні для розвитку галузі дорожнього та аеродромного будівництва.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Ціль ОПП повністю відповідає місії ОДАБА, що визначена у «Місії та цілі освітньої діяльності» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Misiya_ta_tsili_osvitnoi_diyalnosti.pdf , і стратегічній меті, що визначена у програмі 
«Стратегія розвитку ОДАБА на 2020-2025 рр.» https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf – підготовка 
висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» у спрямуванні 
проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів, і визнання академії в Україні та за її 
межами. Обрана стратегія підтверджується позитивною динамікою показників рейтингів кращих ЗВО Південного 
регіону та України. 
Відповідно до стратегічних завдань діяльності ОДАБА, в ОПП враховані можливості становлення та розвитку, які 
спрямовані на такі пріоритети: формування у здобувачів практичних знань, вмінь, навичок та інженерного 
мислення; накопичення інтелектуального і духовного капіталу; виховання гармонійної особистості, що здатна до 
самовдосконалення та інноваційної діяльності; підвищення кваліфікації НПП; розширення контактів з 
роботодавцями та налагодження міжнародних зв’язків; вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності; інтеграція практичного та інноваційного досвіду в освітню діяльність. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були 
враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

На етапі формування цілей та програмних результатів навчання ОПП приймались до уваги результати опитування 
серед здобувачів старших курсів першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня попередньої ОП. 
Проект ОПП був обговорений на засіданнях Студентської ради ІГБЦІ (прот. № 8 від 23.03.2020 р.), та робочої групи 
за участю випускників за фахом (прот. № 4 від 23.04.2020 р.), на засіданнях кафедри АДА  (прот. №11 від 13.05.2020 
р.), та кафедр, що приймають участь в освітньому процесі за ОПП. В процесі розгляду та обговорення ОПП 
здобувачами освіти та випускниками були висловлені певні зауваження та пропозиції щодо змісту та обсягу освітніх 
компонентів, які були прийняті до уваги робочою групою при формуванні остаточного варіанту ОПП. Найбільш 
активними представниками здобувачів є Бершадський А.О. (гр. АД-511м.п., член робочої групи), випускник 
Бондарець Р.А. (інженер ТОВ «ЄВРОДОР», член робочої групи попередньої ОП). Майбутній здобувач Кабанов М.К. 
вважав, що виконувати розрахунки несучої здатності елементів автомобільних доріг та аеродромів з використанням 
сучасних методів розрахунку буде необхідним в професійній діяльності. Після обговорення робоча група 
задовольнила пропозицію здобувача (ПРН 8, ПРН11) (прот. №1 від 5.03.2020 р.). На засіданні Студентської ради 
ІГБЦІ (прот. № 9 від 30.04.2020 р.) ініційовано включення до програмних результатів навчання такий ПРН як 
реалізація професійної діяльності на принципах доброчесності та авторського права (ПРН1)

- роботодавці

Ця група стейкхолдерів представлена, в основному, фахівцями професій 2142 Професіонали в галузі будівництва 
(Національний класифікатор України (ДК 003:2010)). Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється на підставі 
договорів про співробітництво (ДП «Служба автомобільних доріг в Одеській області», договір від 19.06.2018; ДП 
«Служба місцевих доріг» договір від 15.02.2021; ТОВ «Ростдорстрой», договір №2015/123); проведення спільних 
заходів; досліджень відкритих джерел. 
Наприклад, спостерігається інтерес роботодавців до обробки та оцифровування карт місцевості (корелюється з 
ПРН8, ПРН12), що зумовлює наявність ОК6; вміння розраховувати вплив навантаження на дорожні та аеродромні 
конструкції (корелюється з ПРН11), що зумовлює наявність ОК5; складати кошторисну документацію (корелюється з 
ПРН3, ПРН4), що зумовлює наявність ОК3. У відповідь на лист керівника ДП «Облавтодор» Єгізаряна А.В. (№15-
1/514 від 6.04.2020р ) скоригована назва ОК6. При розробці цілей ОПП та програмних результатів навчання 
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пропозиції стейкхолдерів ретельно розглянуті робочою групою та обговорені на засіданнях кафедри АДА (прот. № 
11 від 13.05.2020).
Найбільш активними представниками роботодавців є: заступник директора ДП «Служба місцевих доріг» Смолянець 
В.В. (член робочої групи ОПП), директор ДП «Служба автомобільних доріг в Одеській області» Рибалка Д.І., 
головний інженер дорожнього будівництва ТОВ «Ростдорстрой» Мареніч В.В., директор ДП «Євродор» Авєтісян Г.А.  

- академічна спільнота

Ця група стейкхолдерів представлена, в основному, фахівцями професій 2142 Професіонали в галузі будівництва 
(Національний класифікатор України (ДК 003:2010)). Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється на підставі 
договорів про співробітництво (ДП «Служба автомобільних доріг в Одеській області», договір від 19.06.2018; ДП 
«Служба місцевих доріг» договір від 15.02.2021; ТОВ «Ростдорстрой», договір №2015/123); проведення спільних 
заходів; досліджень відкритих джерел. 
Наприклад, спостерігається інтерес роботодавців до обробки та оцифровування карт місцевості (корелюється з 
ПРН8, ПРН12), що зумовлює наявність ОК6; вміння розраховувати вплив навантаження на дорожні та аеродромні 
конструкції (корелюється з ПРН11), що зумовлює наявність ОК5; складати кошторисну документацію (корелюється з 
ПРН3, ПРН4), що зумовлює наявність ОК3. У відповідь на лист керівника ДП «Облавтодор» Єгізаряна А.В. (№15-
1/514 від 6.04.2020р ) скоригована назва ОК6. При розробці цілей ОПП та програмних результатів навчання 
пропозиції стейкхолдерів ретельно розглянуті робочою групою та обговорені на засіданнях кафедри АДА (прот. № 
11 від 13.05.2020).
Найбільш активними представниками роботодавців є: заступник директора ДП «Служба місцевих доріг» Смолянець 
В.В. (член робочої групи ОПП), директор ДП «Служба автомобільних доріг в Одеській області» Рибалка Д.І., 
головний інженер дорожнього будівництва ТОВ «Ростдорстрой» Мареніч В.В., директор ДП «Євродор» Авєтісян Г.А.  

- інші стейкхолдери

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП бралися до уваги інтереси та пропозиції 
широкого кола стейкхолдерів: ТОВ «Березівкаагрошляхбуд», ТОВ «Держдорпроект», МПП «Технопроект», ТОВ 
«АБЗ», ТОВ «Проф-Тех-Інвест», ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» та інших. Серед особливих якостей, що 
пред’являють до кандидатів на працевлаштування, можна виділити такі: вища профільна освіта – будівництво 
автомобільних доріг та аеродромів; знання нормативно-правової бази в будівництві; знання технічних регламентів; 
володіння ПК та спеціальними профільними прикладними програмними комплексами; вміння користуватися та 
складати кошторисну, проектну та супроводжувальну документацію; знання дорожніх машин, механізмів та 
устаткування; відповідальність, самостійність в роботі, уважність, бажання розвиватися, орієнтація на результат, 
прагнення кар’єрного росту. Під час роботи над ОПП було отримано багато відгуків та рецензій, які містили корисні 
пропозиції, зауваження та побажання, що були обговорені робочою групою (прот. №2 від 23.04.2020 р.) та на 
засіданні кафедри АДА (прот. №10 від 23.04.2020 р.).  Деякі вже впроваджені і враховані у даній освітній програмі, в 
тому числі при формуванні цілей ОПП та програмних результатів навчання, деякі ще потребують обговорення, 
вдосконалення та опрацювання. Це дозволяє вважати ОПП такою, що розвиватиметься згідно вимогам та потребам 
суспільства і країни.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Згідно Національній транспортній стратегії на період до 2030 року «Drive Ukraine 2030» 
https://mtu.gov.ua/files/projects/str.html , яка передбачає розвиток дорожньої інфраструктури, попит на фахівців у 
сфері дорожнього та аеродромного будівництва буде зростати. Про це свідчить програма Президента України 
«Велике будівництво», а також Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 р. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2016-%D0%BF#Text . Моніторинг звернень стейкхолдерів, пропозиції з 
ярмарок вакансій, даних сайтів з працевлаштування (work.ua, olx.ua та ін.) свідчать, що на ринку праці наявні 
високотехнологічні компанії дорожньо-будівельного профілю, комунального господарства, проектних та науково-
дослідних організацій, які потребують висококваліфікованих кадрів. Аналіз розвитку спеціальності та ринку праці 
показав, що основними вимогами до претендентів на вакантні посади є наявність передових концептуальних знань в 
галузі професійної (ФК2, ФК3) та науково-дослідної діяльності (ФК8); здатність аналізувати та синтезувати нові та 
складні ідеї (ФК6, ФК7); розв’язувати соціальні, культурні та етичні проблеми (ЗК2); спілкуватися на професійному 
рівні, в тому числі іноземною мовою (ЗК10); лідерство, самостійність та відповідальність (ЗК6). Таким чином, цілі та 
ПРН, структурно-логічна схема, навчальний план та робочі програми ОК за даною ОПП повністю відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Згідно Національній транспортній стратегії на період до 2030 року «Drive Ukraine 2030» 
https://mtu.gov.ua/files/projects/str.html , яка передбачає розвиток дорожньої інфраструктури, попит на фахівців у 
сфері дорожнього та аеродромного будівництва буде зростати. Про це свідчить програма Президента України 
«Велике будівництво», а також Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 р. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2016-%D0%BF#Text . Моніторинг звернень стейкхолдерів, пропозиції з 
ярмарок вакансій, даних сайтів з працевлаштування (work.ua, olx.ua та ін.) свідчать, що на ринку праці наявні 
високотехнологічні компанії дорожньо-будівельного профілю, комунального господарства, проектних та науково-
дослідних організацій, які потребують висококваліфікованих кадрів. Аналіз розвитку спеціальності та ринку праці 
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показав, що основними вимогами до претендентів на вакантні посади є наявність передових концептуальних знань в 
галузі професійної (ФК2, ФК3) та науково-дослідної діяльності (ФК8); здатність аналізувати та синтезувати нові та 
складні ідеї (ФК6, ФК7); розв’язувати соціальні, культурні та етичні проблеми (ЗК2); спілкуватися на професійному 
рівні, в тому числі іноземною мовою (ЗК10); лідерство, самостійність та відповідальність (ЗК6). Таким чином, цілі та 
ПРН, структурно-логічна схема, навчальний план та робочі програми ОК за даною ОПП повністю відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Дана ОПП органічно поєднує цікаві та корисні елементи, які є присутніми у вітчизняних та зарубіжних ОП. 
Вітчизняними схожими ОП є такі: «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», НТУ, м.Київ; 
«Автомобільні дороги і аеродроми», ХНАДУ, м.Харків; «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», 
НУ «Полтавська політехніка ім. Ю.Кондратюка», м.Полтава. Зарубіжні схожі ОП: «Traffic engineering», Варшавська 
Політехніка, м.Варшава, Республіка Польща; «Roads and Railways», Вільнюський технічний університет Гедиміна, 
м.Вільнюс, Литовська Республіка.
Однією з кращих практик, що запозичена з цих програм та надає унікальності ОПП, є використання результатів 
локальних наукових шкіл для досягнення програмних результатів навчання. Невдалим досвідом для даної ОПП, 
про що свідчить реалізація попередньої ОП та зауваження експертів Національного агентства (2019 р.), є поєднання 
в одній програмі неспоріднених спеціальностей, як це зроблено, наприклад, в ОП «Roads and cars», Рейнсько-
Вестфальський технічний університет, м. Ахен, Німеччина.
Конкурентоспроможність даної ОПП серед вітчизняних та іноземних аналогів забезпечується завдяки оволодінню 
здобувачами професійними компетентностями з проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції 
автомобільних доріг та аеродромів, навичками реалізації інженерно-вишукувальної, організаційно-управлінської; 
інформаційно-аналітичної, підприємницької діяльності, та фокусу на практичну підготовку та загальнокультурні 
цінності.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

На момент створення ОПП Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти відсутній. Тому при її розробці були використані ОПП та 
ОКХ спеціаліст, паспорт спеціальності 05.22.11 та Національна рамка кваліфікації для другого освітнього рівня. 
Відповідно до цих документів, спираючись на власний досвід та досвід провідних Українських ЗВО та європейських 
партнерів, були сформовані цілі та програмні результати навчання. Освітні компоненти розроблені та 
вдосконалюються спираючись на рекомендації стейкхолдерів та сучасні тенденції у галузі. Результати навчання 
визначаються придбаними випускниками компетентностями, тобто їхньою здатністю застосовувати знання, вміння 
та особисті якості в професійній діяльності. Досягнення програмних результатів навчання за ОПП забезпечується: 
наявністю 100% навчально-методичних комплексів освітніх компонентів; доступністю до бібліотечно-
інформаційних джерел; можливістю користування навчальними приміщеннями із сучасним обладнанням; 
наявністю висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, що постійно підвищують кваліфікацію. 
Створено інформаційне середовище, що забезпечує функціонування системи внутрішнього моніторингу якості ОПП 
через оцінку таких показників: результати прийому на освітню програму; умови реалізації програми; результати 
навчання; показники задоволеності студентів і НПП; моніторинг працевлаштування. З набуттям чинності 
відповідного Стандарту вищої освіти України, ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» буде переглядатися та 
перероблятися з врахуванням його вимог.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» відповідають вимогам Національної 
рамки кваліфікацій (Постанова Кабінету Міністрів України № 519 від 25.06.2020 р 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п  для другого (магістерського) рівня вищої освіти, реалізовані 
набуттям поглиблених знань, вмінь та навичок у сфері проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації 
автомобільних доріг та аеродромів та обумовлені за такими дескрипторами:
– знання (найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або професійної 
діяльності і на межі предметних галузей) – ПРН1, ПРН4, ПРН16, ПРН18; 
– уміння (критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей; розроблення та реалізація проектів, включаючи 
власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну 
практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем) – ПРН5, ПРН7, 
ПРН8, ПРН9, ПРН11, ПРН12, ПРН13,
– комунікація (спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі 
наукової та/або професійної діяльності) – ПРН2, ПРН6, ПРН17;
– автономність і відповідальність (ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність 
під час їх реалізації; соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень; здатність 
саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя; відповідальність за навчання інших) – ПРН3, ПРН10, 
ПРН14, ПРН15, ПРН19.
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

67

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

23

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» повністю відповідає спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія». За відсутності Стандарту вищої освіти за основу було прийнято ОПП та ОКХ спеціаліст спеціальності 
05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми». Предметна область ОПП стосується проектування, будівництва, 
реконструкції та експлуатації автомобільних доріг, аеродромів та їхніх споруд. Основні галузеві напрями 
корелюються з програмними результатами навчання та зі змістом таких освітніх компонентів: проектування 
елементів траси доріг та аеродромів з урахуванням навантаження та природних умов (ОК6) та оптимального 
розміщення штучних споруд (ОК7); технологія будівництва, ремонту (ОК9, ОК7); основи і методи реконструкції та 
експлуатації автомобільних доріг та аеродромів (ОК8, ОК9); методи оцінки, діагностики експлуатаційного стану 
дорожніх і аеродромних покриттів, конструювання, розрахунок дорожніх і аеродромних покриттів (ОК4, ОК5). При 
цьому враховано новітні тенденції розвитку галузі та побажання стейкхолдерів: правове регулювання господарської 
діяльності в будівництві (ОК1), економіка галузі (ОК3). До змісту освітніх компонентів включено власний досвід 
викладачів академії, що схвалений науковою спільнотою. Для досягнення випускниками ЗВО рівня В2 відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, заплановано отримання мовних компетентностей з однієї з мов 
Європейського Союзу (ОК2). 
За навчальним планом спеціальна (фахова) складова становить 67 кредитів ЄКТС (64% від загального обсягу ОП), з 
них 61 кредит – обов’язкові спеціальні (фахові) освітні компоненти (ОК3-ОК12). Обсяг вибіркових освітніх 
компонентів (ВК1-ВК6) – 23 кредити (26% від загального обсягу ОП), що дозволяє поширювати та поглиблювати 
професійні компетентності. Окрім того, 9 кредитів (10% від загального обсягу ОП), а саме: 6 кредитів обов’язкових 
загальноосвітніх компонентів (ОК1, ОК2) та 3 кредити вибіркових загальноосвітніх компонентів (ВК1), дозволяють 
забезпечити набуття необхідних соціальних навичок. 
Перелік вибіркових компонентів оновлюється щорічно, формується навчальним відділом та оприлюднюється на 
сайті разом з силабусами. 
Академія і кафедра АДА мають розвинуту матеріальну базу, програмне забезпечення, необхідні пристрої та 
обладнання для реалізації навчального процесу та досягнення програмних результатів навчання за даною ОПП. На 
кафедрі АДА діє спеціалізована науково-навчальна «Комплексна лабораторія з обстеження, вишукування, 
проектування та паспортизації споруд водного та промислового господарства». Також, в навчальному процесі 
використовується філія випускною кафедри на виробництві на базі ДП «Служба автомобільних доріг в Одеській 
області», де проводяться виїзні аудиторні заняття, практична підготовка, консультування та захисти 
кваліфікаційних робіт здобувачів.
Суміжні за предметними областями освітні програми в ОДАБА відсутні.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача формується згідно Положення про індивідуальний навчальний план 
студента http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_ind.navch.plan_studenta.pdf , Положення про організацію 
освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf , Положення про 
організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf та 
реалізується через складання індивідуального навчального плану. Формування індивідуального плану здобувача 
зводиться до наявної можливості у здобувача обирати освітню програму навчання серед наявних в академії. 
Деканати та куратор доводять до відома здобувачів, де вони можуть ознайомитись з навчальним планом, переліком 
обов'язкових та вибіркових компонентів, силабусами обраної ОПП, та консультують здобувачів з питань вибору 
дисциплін. На початку навчального року здобувачі подають до деканатів заяви, в яких із запропонованого переліку 
освітніх компонентів обирають ті, які за їхнім бажанням будуть включені до індивідуального навчального плану та 
стануть обов’язковими для вивчення. Здобувачі мають можливість вибирати теми кваліфікаційних робіт та місця 
практики. Для здобувачів з обмеженими можливостями, за бажанням, надається індивідуальний графік навчання, 
що дає їм можливість поєднувати навчання з доглядом за дитиною або хворими батьками, тощо.
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право на вибір навчальних дисциплін здобувачі за ОПП здійснюють в відповідності з Положенням про 
індивідуальний навчальний план студента 
http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_ind.navch.plan_studenta.pdf  ,
Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf
та Положенням про організацію вивчення вибіркових дисциплін 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf . 
Вибір навчальних дисциплін здобувачі здійснюють в процесі формування свого індивідуального навчального плану 
у межах, передбачених ОПП та навчальним планом, з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до 
структурно-логічної схеми ОП. Перелік вибіркових компонентів оприлюднюється на сайті академії 
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/roads-and-airfields . Перелік вибіркових дисциплін оновлюється 
та доповнюється відповідно до цілей та програмних результатів навчання за ОПП. Обсяг вибіркових компонентів за 
ОПП становить 23 кредити ЄКТС (26%). В першому семестрі першого року навчання здобувачі обирають з переліку 
окремі вибіркові компоненти шляхом заповнення анкети, яка подається до деканату інституту. Якщо для вивчення 
окремої вибіркової дисципліни не записалась мінімально необхідна кількість здобувачів (5 осіб), деканат доводить 
до їх відома перелік дисциплін, що не будуть викладатися. Після цього здобувачеві необхідно обрати іншу 
дисципліну, де вже є/або може бути сформована кількісно достатня група студентів. Відповідні анкети та заяви щодо 
реалізації права вибору освітніх компонентів здобувачами за ОПП знаходяться в деканаті ІГБЦІ та додаються до 
індивідуального плану студента. Списки студентів за обраними вибірковими компонентами оприлюднюються та 
передаються на відповідні кафедри. Інформацію про чисельність здобувачів, які бажають вивчати певну вибіркову 
дисципліну, деканати передають в Центр організації освітнього процесу академії для розрахунку навчального 
навантаження та складання розкладу занять.
Згідно Положення про організацію вивчення вибіркових дисциплін, мінімальна кількість студентів в групі, як 
правило, становить 5 осіб. У 2020 та 2021 роках кількість здобувачів денної форми навчання на ОПП склала 3 та 7 
осіб відповідно. Для реалізації права здобувачів на вибір навчальних дисциплін та забезпечення реалізації 
освітнього процесу представниками деканату та куратором було проведено семінари для здобувачів, на яких 
колегіально було визначено вибіркові компоненти, що максимально наближені до побажань та потреб здобувачів. 
Обрання тематики та керівників кваліфікаційних робіт і вибір підприємства або організації для проходження 
переддипломної практики при формуванні індивідуальної траєкторії навчання здійснюється в повному обсязі за 
власним бажанням здобувачів.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Згідно з Положенням про організацію практик здобувачів вищої освіти ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_PRAKTIKA__2021_k.pdf практична підготовка проводиться після 
закінчення програми теоретичної підготовки та виділяється в окремий освітній компонент ОК11 (6 кредитів ЄКТС). 
Практична підготовка здобувачів відбувається в межах співпраці з роботодавцями на підставі договорів між ОДАБА 
та підприємствами (ДП «Одеський облавтодор», договір №2018-І-132 від 02.10.2018 р.), а також на підставі 
індивідуальних договорів між здобувачами та підприємствами. 
Під час практичної підготовки здобувачі виконують функції інженерно-технічного персоналу у певних проектних, 
будівельних, ремонтних, експлуатаційних підприємствах дорожньої галузі та здобувають компетентності, що 
необхідні у подальшій професійній діяльності. Рівень задоволеності набутими компетентностями здобувачів та 
випускників оцінюється за результатами звітів, опитувань та відгуків. В свою чергу, роботодавці надають відгуки та 
рецензії на роботу здобувачів. Більш детальна інформація щодо складу та змісту практики наведена в силабусі та 
робочій програмі переддипломної практики 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Silabus_OK11_Praktichna_pidgotovka_.pdf 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Згідно навчального плану 9 кредитів ЄКТС (10% від загального обсягу ОПП), а саме: 6 кредитів ЄКТС обов’язкових 
загальноосвітніх компонентів (ОК1, ОК2), та 3 кредити ЄКТС вибіркових загальноосвітніх компонентів (ВК1), 
дозволяють забезпечити набуття соціальних навичок. 
Також в ОДАБА проводиться багато заходів, спрямованих на тимбілдинг та розвиток відповідальності, вміння 
полагоджувати конфлікти та розвиток навичок праці в критичних умовах. В процесі навчання також застосовуються 
методи, які сприяють набуттю соціальних навичок, а саме: 
- розвиток комунікації та критичного мислення на студентських конкурсах та олімпіадах, при захисті курсових та 
атестаційних робіт (ОК6, ОК7, ОК8, ОК10, ОК12);
- активація прагнення до продуктивної роботи з іншими людьми та командами для досягнення спільної поставленої 
мети (ОК2, ОК11, ОК12);
- застосування абстрактного і системного мислення, вміння аналізувати та синтезувати оригінальні пропозиції при 
діях у нестандартних ситуаціях (ОК5,ОК9, ОК 10);
- прояв ініціативи, в тому числі в ситуаціях ризику, прийняття на себе повноти відповідальності з огляду на ціну 
помилки, підтримка бажання до самореалізації (ОК11, ОК12).
Акцент саме на цих навичках обумовлений рекомендаціями здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів, академічною та 
професійною спільнотою, що розуміють тенденції ринку праці, специфіку предметної галузі та необхідність 
адаптування в умовах неочікуваних труднощів, що потребують неординарних підходів та рішень.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Стандарт вищої освіти України галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво»,  спеціальності 192 – «Будівництво та 
цивільна інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно Принципів формування навчальних та робочих навчальних планів 
https://odaba.edu.ua/upload/files/PRINTSIPI_FORMUVANNYA_PLANIV.pdf тривалість навчального року складає 52 
тижні, з яких не менше 8 тижнів становить сумарна тривалість канікул. Для здобувачів другого (магістерського) 
рівня обсяг освітньої програми, одного семестру та одного тижня становить 90, 30 та 1,5 кредиту ЄКТС відповідно. 
Обсяг аудиторних занять на тиждень – 18 академічних годин. На контактні години відводиться від 1/3 до 1/2 (33%-
50%) загального обсягу дисциплін. Рекомендована кількість освітніх компонентів в одному навчальному році – 16. 
Якщо формою підсумкового контролю з навчальної дисципліни є екзамен, то на підготовку та проходження кожного 
з них виділяється 15 годин. 
Дана ОПП передбачає оптимальне співвідношення реального і декларованого навантаження в розрізі кожного 
освітнього компонента для формування програмних результатів навчання з набуттям компетентностей для 
професійної діяльності з врахуванням балансу самостійного та аудиторного навантаження. Це підтверджує 
зворотній зв'язок зі здобувачами у вигляді опитувань щодо їх навантаження/перевантаження та наявності часу на 
самостійну роботу.
Розподіл між лекційними та практичними заняттями рівномірний, у відношенні  від 1/3 до 1/2 в залежності від 
дисципліни. В ОК2 навчальним планом не передбачені лекційні заняття, тому що в мовній підготовці більший 
акцент зроблено саме на практичні навички. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОПП не проводиться. Але враховуючи 
позитивний досвід навчання здобувачів у філіях кафедри на підприємстві, в академії є передумови для 
впровадження дуальності. Проте відповідна правова регулятивна база знаходиться на етапі розроблення, що 
унеможливлює повноцінне проведення цього процесу.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/admission-rules 
https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2021_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami.pdf

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно Правил прийому до ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2021_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami.pdf, 
зарахування вступників на ОПП здійснюється за результатами конкурсного відбору. Конкурсний бал розраховується 
як сума балів ЄВІ з іноземної мови, фахових вступних випробувань та інших показників конкурсного відбору 
(наприклад, середній бал документу, за яким здійснюється вступ). Для осіб, які здобули ступінь бакалавра чи 
магістра (ОКР спеціаліста) за іншою спеціальністю фаховому вступному випробуванню передує додаткове 
випробування у формі співбесіди. Кількість балів та вагові коефіцієнти за кожну складову встановлюються згідно 
Правил прийому до ОДАБА. 
Програми співбесід, фахових випробувань та критерії оцінювання обумовлені особливостями ОПП та містять 
загальні питання будівельної галузі, зокрема, з проектування та будівництва автомобільних доріг та аеродромів 
https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/introductory-and-creative-testing-programs/the-masters-degree-
2021 , та формуються з врахуванням пропозицій стейкхолдерів і членів робочої групи ОПП, обговорюються на 
засіданні кафедри АДА у присутності гаранта ОПП (прот. №9 від 25.03.2021р.), затверджуються Головою 
Приймальної комісії ОДАБА не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів, та оприлюднюються на 
сайті https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission. 
ОДАБА дотримується принципу рівноправності вступників, що є ефективним для формування контингенту ОПП.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання вступників, отриманих в інших ЗВО регулюється Положенням про організацію 
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освітнього процесу ОДАБА, 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf, Положенням про 
академічну мобільність учасників освітнього процесу 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf. Згідно положення, в рамках 
національної кредитної мобільності зарахування кредитів здійснюється шляхом автоматичного трансферу кредитів 
з використанням EGRACONS (Egracons Grade Conversion System – Європейська система переведення оцінок) у 
відповідності з надбаними компетентностями та кваліфікацією на підставі поданих документів про виконання 
освітньої програми вступника (академічна довідка, виписка із заліково-екзаменаційних відомостей). У разі незгоди з 
рішенням про перезарахування кредитів ЄКТС з дисципліни, особа має право на атестацію з цієї дисципліни в межах 
встановленого обсягу академічної різниці. Визнання іноземних дипломів в ОДАБА можливо після процедури 
нострифікації. Докладна інформація про процедуру нострифікації надається у публічному доступі на сайті академії 
https://odaba.edu.ua/foreign-students/for-student/nostrification-of-documents . 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Визнання результатів навчання за програмою міжнародної академічної мобільності виконується за академічною 
довідкою (Transcript of Records) з результатами навчання, яку студент отримує від іноземного ЗВО після завершення 
навчання за освітньою програмою, що є підставою для визнання цих результатів в академії та перезарахування 
відповідних кредитів. Академічну довідку разом зі звітом за весь період навчання студент подає в деканат Інституту 
гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії. Компоненти, здобуті учасником академічної мобільності у 
іноземному ЗВО, включені в академічну довідку, але не передбачені індивідуальним навчальним планом, можуть 
бути внесені у додаток до диплому. Практики застосування вказаних правил на ОПП «Автомобільні дороги та 
аеродроми» не було. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Результати, що отримані в неформальній освіті регламентує Положення про порядок визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній освіті ОДАБА 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf  Визнання результатів навчання, 
набутих у неформальній освіті повинно передбачати такі обов’язкові етапи:
 - здобувач вищої освіти звертається із заявою до ректора ОДАБА з проханням про визнання результатів навчання у 
неформальній або інформальній освіті. До заяви можуть додаватися будь-які документи (сертифікати, свідоцтва, 
освітні програми тощо), які підтверджують ті результати навчання, які здобувач отримав;
- розпорядженням проректора з науково-педагогічної роботи створюється комісія, яка визначає можливість 
визнання, форми та строки проведення атестації для визнання результатів навчання, набуті у неформальній або 
інформальній освіті. До комісії входить заступник директора інституту з навчально-методичної роботи, завідувач 
випускної кафедри або гарант освітньої програми, на якій навчається здобувач; провідні науково-педагогічні 
працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування на основі визнання результатів 
навчання у неформальній або інформальній освіті; 
- далі проводиться сама атестація, комісія розглядає надані документи, проводить співбесіду із здобувачем, 
перезараховує результати навчання або призначає атестацію.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf освітній процес за ОПП 
здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. 
У навчальних заняттях (лекції, лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації) 
використовується новітня інформація з застосуванням мультимедійного обладнання, є можливість застосування 
дистанційних інформаційно-комунікаційних технологій (наприклад, Meet, Zoom). Індивідуальні завдання 
(реферати, розрахункові, графічні, курсові роботи або проекти, кваліфікаційна робота) виконуються здобувачами 
самостійно при консультуванні викладачем в термін, передбачений графіком навчального процесу.
Самостійна робота, зміст якої визначається робочими програмами окремих дисциплін, становить від 33% до 50% 
загального обсягу навчального часу. 
Практична підготовка здобувачів є обов'язковим компонентом ОПП та регламентується Положенням про 
організацію практик здобувачів вищої освіти ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_PRAKTIKA__2021_k.pdf і має на меті набуття здобувачем 
професійних навичок та вмінь.
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Контрольні заходи (поточний та підсумковий контроль, атестація) дозволяють оцінити рівень досягнення 
програмних результатів навчання.
Таке комплексне поєднання форм та методів навчання дозволяє як найкраще забезпечити досягнення програмних 
результатів навчання. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Одним з основних принципів реалізації ОПП є залучення здобувачів та випускників до процесу забезпечення якості 
освітніх послуг: проявляється повага і увага до різних груп студентів та їхніх життєвих потреб, надаючи їм гнучкі 
траєкторії навчання; використовуються для оцінки і коригування педагогічних методів регулярний зворотний 
зв'язок щодо методів та засобів викладання за результатами опитувань https://odaba.edu.ua/students/questionnaire; 
підтримується автономія здобувачів при одночасному належному керівництві і допомозі з боку викладачів; при 
проведенні навчальних занять викладачі оцінюють рівень розуміння розглянутого матеріалу, а здобувачі мають 
можливість уточнювати незрозумілий контент. Критерії та методи оцінювання оприлюднюються згідно Положення 
про систему оцінювання знань та умінь здобувачів вищої освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf .
В академії діють процедури реагування на скарги студентів згідно Положення про врегулювання конфліктних 
ситуацій https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf. Значна увага 
приділяється використанню зручних для студента форм та методів надання освітніх послуг, інтерактивності, 
мобільності, що інтегрується та регулюється через аналіз опитування студентів. Рівень задоволеності здобувачів 
вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань становить 65%.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Освітній процес в ОДАБА здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, 
проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, 
встановлених законом. Ці принципи рівні для всіх учасників освітнього процесу. Відповідність методів навчання і 
викладання згідно принципам академічної свободи забезпечується можливістю індивідуального підходу до 
навчання (індивідуальні графіки навчання, самостійне вивчення окремих розділів дисциплін). Викладачам і 
студентам академії доступні сучасні методи навчання і викладання за потребою. Кожен викладач має право на 
вдосконалення та внесення змін у робочу програму дисципліни, яку він викладає, якщо це не вступає в протиріччя з 
Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf, має право на підвищення 
кваліфікації, участі у міжнародних програмах, науковій діяльності.
Здобувачам вищої освіти надається можливість вільно обирати форму і методи навчання, теми курсових та 
атестаційних робіт, теми наукових досліджень; приймати участь у конкурсі наукових робіт, студентських наукових 
конференціях, як в академії, так і на міжнародному просторі; користуватися академічною мобільністю; брати участь 
у формуванні індивідуального навчального плану, змісту ОПП та окремих компонентів тощо. Тобто академічна 
свобода розуміється як «автономія з відповідальністю». 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація про цілі, зміст та результати навчання, форми і методи контрольних заходів, критерії оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів висвітлена в силабусах, що розміщуються на офіційному сайті академії у 
розділі Освітня діяльність https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/roads-and-airfields . Згідно Положення 
про організацію вивчення вибіркових дисциплін в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_distsiplin.pdf  на сайті 
ОДАБА знаходиться перелік вибіркових дисциплін та силабусів. Весь комплекс навчально-методичного 
забезпечення розміщується для ознайомлення на сторінці кафедри на сайті академії 
https://odaba.edu.ua/academy/institutes-and-faculties/ihece/department-of-roads-and-airfields . Інформація також 
надається шляхом повідомлення викладачем на початку вивчення кожного освітнього компоненту, під час 
консультацій перед проведенням контрольних заходів та в друкованому вигляді у сила бусах та робочих програмах. 
Розклад екзаменаційної сесії своєчасно доводяться до відома здобувачів в друкованому та електронному вигляді на 
сайті академії https://odaba.edu.ua/students/schedule-of-sessions/institute-of-hydraulic-engineering-and-civil-
engineering-session . Доступ до інформаційних ресурсів освітньої діяльності в ОДАБА вільний. Активну роботу з 
інформування проводять куратори та представники деканату ІГБЦІ. Обрана форма інформування на думку ЗВО є 
оптимальною.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Науково-дослідна робота – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки здобувачів другого рівня 
вищої освіти. Виконання частини кваліфікаційної роботи магістра «Інноваційні вишукування» – є обов’язковим. В 
роботах показується можливість застосування сучасних розробок для певних будівельних об’єктів. Тематика 
інноваційних вишукувань охоплює широке коло актуальних проблем сучасності автодорожнього та аеродромного 
господарства. Наприклад, у 2020 році за попередньою ОП здобувач Воронін В.О. захистив атестаційну роботу на 
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тему «Капітальний ремонт автомобільної дороги Р-33 Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка - /М-16/, на 
ділянці км 238+000  - км 243+300 з будівництвом верхніх шарів дорожнього одягу підвищеної довговічності» під 
керівництвом д.т.н., проф. Мішутіна А.В.
В лабораторії кафедри АДА та інших лабораторіях ОДАБА, що оснащені сучасним обладнанням, є можливість 
проводити наукові дослідження. 
Під керівництвом викладачів здобувачі займаються науковою роботою, виступають на конференціях і у такий спосіб 
набувають професійних та соціальних компетентностей. Вони публікують свої наукові роботи, зокрема у науковому 
збірнику студентських робіт, що видає ОДАБА.  Наприклад: здобувач Бершадський А. О. (гр.АД-511мп) на тему 
«Обстеження шляхопроводів, як важливий елемент їх експлуатації»; здобувач Заболотний С.Ю. (гр.АД-511мп) на 
тему «Визначення діаметру арматури, захисного шару бетону та кроку робочих стрижнів арматурних каркасів 
залізобетонних елементів шляхопроводу магнітним методом» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_stud_statey_za_2020-2021_n_r.pdf
На кафедрі діє науковий гурток під керівництвом к.т.н., доц. Лапіной О.І., у межах діяльності якого проводиться 
наукова робота зі здобувачами https://odaba.edu.ua/upload/files/Nakaz_pro_gurtki_18.11.2020_252od.pdf . У 2021 році 
дві конкурсні наукові роботи студентів ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» посіли призові місця у І турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та були представлені конкурсній комісії ІІ туру в ХНАДУ 
(робота Кабанова М.К. (гр.АД-610мп) на тему «Підвищення довговічності дорожніх покриттів» та Федорової Н.О. 
(гр.АД-610мп) на тему «Обґрунтування вибору геосинтетичного матеріалу для дорожнього будівництва».
Здобувачі також займаються науковою роботою у межах держбюджетних тем. Так, здобувач Кабанов М.К. (гр.АД-
610мп) – співвиконавець держбюджетної теми «Розробка та впровадження сучасних технологій при будівництві 
автомобільних доріг,  водопропускних споруд та аеродромів». № держреєстрації 0111U001249, а здобувач Федорова 
Н.О. (гр.АД-610мп) – співвиконавець держбюджетної теми «Підвищення довговічності модифікованих бетонів для 
тонкостінних гідротехнічних і транспортних споруд». № держреєстрації 0116U003195. Здобувачів поточного року 
навчання теж планується залучати до роботи у держбюджетних темах.
За бажанням здобувачів вони можуть вступити до ІІІ освітнього рівня та продовжити навчання у аспірантурі. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Зміст освітніх компонентів ОПП проходить щорічне оновлення з врахуванням результатів наукових досягнень, 
сучасних практик освітньої діяльності з залученням представників підприємств, які є потенційними роботодавцями. 
Методичне забезпечення оновлюється раз в п’ять-шість років, а також коли змінюється нормативна база. На кафедрі 
АДА проводяться науково-методичні семінари та щорічна науково-технічна конференція «Гідротехнічне та 
транспортне будівництво». Науково-педагогічні працівники беруть активну участь у міжнародних конференціях та 
семінарах. Публікується значний обсяг наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, навчальні посібники, 
монографії. Результати підготовлених на кафедрі АДА та захищених в останні два роки дисертаційних робіт 
впроваджені в освітню діяльність та сприяють оновленню змісту ОПП. Наприклад, результати дисертаційної роботи 
Кровякова С.О. на тему «Наукові основи підвищення довговічності модифікованих бетонів на легких заповнювачах 
для тонкостінних гідротехнічних і транспортних споруд» використані в ОК5, ОК9, ОК10; Дудник Л.В. «Бетони 
підвищеної довговічності на різних типах заповнювачів для конструкцій транспортних споруд» – в ОК7; Рубцовой 
Ю.О. «Модифіковані бетони для тонкостінних конструкцій портових гідротехнічних споруд підвищеної 
довговічності» – в ОК4; Кіньтя Лучія «Бетони підвищеної довговічності для жорстких покриттів автомобільних 
доріг» – в ОК4,  ОК9.
Мішутін А.В. і Кровяков С.О. є співавторами монографії «Ефективні види фібробетонів», матеріали якої висвітлені в 
ОК4, ОК9, ОК10.
За результатами науково-дослідної роботи, наприклад теми № 14-04/21/4597 «Визначення орієнтовної 
довговічності, показників експлуатаційної придатності та технічного стану покриттів злітно-посадкової смуги та 
руліжних доріжок А1, А2, А4, А5, С3 аеродромного комплексу міжнародного аеропорту «Одеса» за результатами 
технічного обстеження неруйнівними методами та аналізу наявної технічної документації» доповнені ОК 9 та ОК11 
та розширено тематику інноваційних досліджень в атестаційних роботах здобувачів.
Згідно «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf 
працівники академії за планом, затвердженим ректором академії, підвищують свою кваліфікацію. Підвищення 
кваліфікації здійснюється у закладах вищої освіти, наукових установах та на підприємствах дорожньої галузі Україні 
та закордоном. Результат вдосконалення фахових компетентностей працівників підтверджується відповідними 
документами (свідоцтва, довідки, сертифікати). Отриманий сучасний досвід обговорюється на засіданнях кафедри 
АДА (прот. №13 від 30.06.2021 р.) та робочої групи (прот. № 6 від 21.06.2021 р.) і враховується при оновлені змісту 
ОПП. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Високий рівень міжнародної репутації академії підтверджується сталими науковими та освітніми зв’язками з 
провідними університетами і науковими організаціями. Міжнародна діяльність є однією з найважливіших 
складових роботи згідно Стратегії Інтернаціоналізації діяльності академії 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Strategiya_internatsionalizatsii_diyalnosti_akademii_na_2021-2025_rr..pdf  Академія 
входить до складу Асоціації Університетів «Signatory Universities» та «Talloires Network Signatory Members». В рамках 
реалізації забезпечення якості та конкурентоспроможності реалізованих ОПП, якості підготовки фахівців 
досягнутими результатами є: підписання угоди про академічну мобільність за програмою Erasmus+ з Університетом 
Північ (Вараждін, Хорватія) і Університетом Західної Аттики (Афіни, Греція); підписання угоди за міжнародною 
програмою «Mevlana» у «Aydin Adnan Menderes University of Turkey». Викладачі беруть участь у міжнародних 

Сторінка 13



конференціях, наприклад, у Міжнародній конференції «Computational Civil Engineering CCE2021» (Ясси, Румунія, 
2021) та мають змогу обмінятися досвідом з іноземними ЗВО, наприклад, кафедра співпрацює з Молдавським 
державним університетом (м.Кишинів, Республіка Молдова).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf, а також Положення про 
систему оцінювання знань та умінь здобувачів вищої освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf інструментом контрольних 
заходів є накопичувальна система оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти, в основу якої покладено 
поточний та семестровий контроль, а також індивідуальні семестрові завдання у вигляді розрахунково-графічної 
роботи, контрольних робіт та курсових проектів і робіт. Поточний контроль здійснюється під час проведення 
аудиторних занять і має за мету перевірку засвоєння здобувачами окремих тем (модулів) навчальної дисципліни, в 
тому числі таких, що винесені на самостійне опрацювання. Семестровий (підсумковий) контроль проводять у формі, 
визначеній навчальним планом (екзамен, залік) у терміни, передбачені Графіком навчального процесу. Розклад 
екзаменаційної сесії затверджується та оприлюднюється на сайті академії https://odaba.edu.ua/students/schedule-of-
sessions . Семестровий контроль може здійснюватися у дистанційній формі з використанням інформаційно-
комунікативних технологій. При проведенні контрольного заходу забезпечується ідентифікація особи здобувача. 
Вищевказані форми контрольних заходів у межах освітніх компонентів ОПП забезпечують об’єктивну перевірку 
досягнень програмних результатів навчання. 
Порядок та критерії оцінювання навчальної дисципліни наведені в робочих програмах навчальних дисциплін та 
силабусах. В них також зазначено програмні результати навчання, які повинні бути досягнуті при вивченні 
дисципліни, наведено системи контрольних заходів з перевірки рівня досягнення відповідного результату. 
Відповідно до цих документів визначаються максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з 
урахуванням певного рівня набутих знань здобувачами. Оцінювання здобувачів з навчальної дисципліни 
відбувається за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням в оцінку за національною шкалою та шкалою 
ЄКТС.
Результати виконання індивідуального навчального плану здобувачем контролюються деканатом. і відображається в 
індивідуальному навчальному плані здобувача та в журналі деканату ІГБЦІ.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Згідно Положення про систему оцінювання знань та умінь здобувачів вищої освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf до контрольних заходів студент 
допускається завжди.
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень відображується в 
силабусах освітніх компонентів та в робочих програмах, доступ до яких є вільний 
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/roads-and-airfields. 
Види контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень відповідають робочій програмі та силабусу 
освітнього компонента, розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри АДА (прот. №1 від 31.08.2021 р.) та 
доводяться до відома здобувачів перед на початку вивчення дисципліни та перед проведенням контрольних заходів. 
Індивідуальні завдання виконуються особисто за розкладом, який доводиться до відома здобувачів на початку 
вивчення дисципліни. Результати перевірки робіт викладач проставляє на роботах та доводить до відома здобувача 
і, у разі відсутності претензій з боку здобувача, вносить у відомість, яку надає до деканату.
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів відбувається за 100-бальною шкалою з врахуванням результатів 
поточного контролю. Якщо семестрова оцінка становить 35-59 балів це є фактом невиконанням здобувачем 
індивідуального навчального плану, тобто є академічною заборгованістю, яку здобувач має право ліквідувати перед 
комісією. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Здобувач може самостійно ознайомитися з інформацією про контрольні заходи до початку вивчення дисциплін, яка 
міститься на офіційному сайті ОДАБА (графік навчального процесу, навчальний план, розклад занять, силабуси). 
Робочі навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності (ОП), для кожного рівня вищої освіти та 
форми навчання, а також для здобувачів з числа іноземних громадян, та затверджуються не пізніше ніж за 4 місяці 
до початку навчального року. На основі навчального плану розробляється та затверджується індивідуальний 
навчальний план здобувача вищої освіти, що визначає індивідуальну траєкторію навчання для кожного здобувача, 
яка реалізується шляхом визначення вибіркових дисциплін. Крім того, цілеспрямоване ознайомлення здобувачів 
здійснюється в рамках проведення аудиторних занять. На першому занятті з навчальної дисципліни лектор 
знайомить студентів з терміном вивчення курсу, метою та структурою курсу, видами контрольних заходів та 
критеріями оцінювання. Згідно Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf розклад екзаменаційних 
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сесій, передбачених навчальним планом надається на сайті ОДАБА https://odaba.edu.ua/students/schedule-of-sessions 
не пізніше ніж як за два тижні до початку сесії. Моніторинг якості освітнього процесу забезпечується відділом 
моніторингу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти Центру організації освітнього процесу.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Оскільки Стандарт вищої освіти України спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти відсутній, атестація здобувачів проводиться у формі захисту кваліфікаційної 
роботи згідно Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf,  Положення про систему 
оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf , а також Порядку проведення 
атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних форм навчання 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
Для проведення атестації здобувачів створюються екзаменаційні комісії, склад яких затверджується наказом ректора 
ОДАБА не пізніше ніж за місяць до початку їх роботи. Графік проведення атестації визначається графіком 
освітнього процесу, затверджується наказом ректора ОДАБА та оприлюднюється на стендах кафедри та деканату. 
Кваліфікаційна робота передбачає розробку складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми, із 
застосуванням теорій та методів, що характеризуються комплексністю умов у сфері проектування, будівництва 
та/або експлуатації автомобільних доріг. Кваліфікаційна робота або її частина має бути перевірена на плагіат. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів описана у Положенні про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf. та Положенні про 
систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf . Ці документи оприлюднені на 
сайті академії та знаходяться у вільному доступі. Вони містять не тільки процедуру проведення контрольних заходів, 
а також процедури повторної здачі та оскарження результатів. Послідовність, тривалість окремих освітніх 
компонентів та контрольні заходи урегульовані у тому числі у навчальному плані ОПП.  Навчальний план 
https://odaba.edu.ua/upload/files/NP_ADA_Mp_2020.pdf є основою для складання загального графіку навчального 
процесу, що затверджується наказом ректора ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/GNP_denna_1_1.pdf  та 
знаходиться в вільному доступі на сайті академії. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf та Антикорупційною 
програмою академії https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf , об’єктивність 
екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу, його зміст та 
кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо); відкритістю інформації; єдиними критеріями 
оцінювання; оприлюдненням строків здачі контрольних заходів; можливістю застосування комп’ютерного 
тестування знань, єдиними процедури повторних контрольних заходів, оскарження результатів контрольних заходів 
та атестації. 
Згідно до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf забезпечується об’єктивність 
екзаменаторів та відсутність конфлікту інтересів між ними та здобувачами. 
Контроль та координацію діяльності підрозділів академії щодо не допущення виникнення конфлікту інтересів та 
інших корупційних проявів здійснюється відповідно до Положення про врегулювання конфліктних ситуації у 
ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf 
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачами ОПП, а також конфлікту інтересів не 
було. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно Положення про систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf  здобувач має право на повторне 
проходження контрольних заходів за таких обставин: 
- семестрова оцінка з дисципліни становить 35-59 балів або він був відсутній без поважних причин під час 
проведення екзаменаційного контролю - заборгованість ліквідується після сесії в усній формі перед комісією;
- семестрова оцінка менше 35 балів з однієї або двох дисциплін - здобувач повинен повторити вивчення дисципліни 
за графіком затвердженим наказом ректора, а атестація за дисципліною здійснюється комісією; 
- індивідуальний навчальний план виконано менше, ніж на 50% - здобувачу рекомендується повторне навчання;
- здобувач за дозволом ректора має право перескласти екзамен перед комісією на вищу оцінку не більше ніж з двох 
дисциплін. 

Сторінка 15



Згідно Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf здобувач, який при 
захисті кваліфікаційної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з академії і йому видається академічна 
довідка. Екзаменаційна комісія встановлює можливість подання на повторний захист той самої роботи з 
доопрацюванням, або необхідність опрацювати нову роботу. Повторна атестація допускається протягом трьох років 
після закінчення терміну навчання за ОПП. 
Прикладів повторного проходження контрольних заходів на ОПП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно Положення про систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf здобувач, який не погоджується 
з оцінкою роботи, має право звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри, на якої вивчають 
дисципліну, не пізніше наступного дня після оголошення результатів роботи. Завідувач кафедри та призначений 
ним викладач в присутності студента розглядають апеляцію протягом двох робочих днів і приймають остаточне 
рішення. За апеляцією оцінка не може бути зменшена. Результат розгляду апеляції фіксується на роботі студента, 
після чого вноситься у відомість. 
Здобувач, який з поважної причини не з'явився на один із контрольних заходів, а за результатами іншого контролю 
з цієї ж теми отримав не менше половини балів з максимально можливої, за направленням декана має право 
складати пропущений контрольний захід під час екзамену (замість екзаменаційного контролю).
Студент, семестрова оцінка якого з дисципліни становить 35-59 балів має право ліквідувати академічну 
заборгованість перед комісією в усній формі після завершення екзаменаційної сесії. 
Згідно Положення про врегулювання конфліктних ситуацій 
http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf здобувач має право на 
оскарження дій адміністрації, посадових осіб та науково-педагогічних працівників академії. 
Випадків оскарження результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОПП не було

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В академії визначено чіткі та зрозумілі позиції та процедури дотримання академічної доброчесності, яких 
послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час реалізації ОПП. Перевірка рівня запозичень у 
індивідуальних, наукових та кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти за ОПП здійснюється згідно 
Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf  Положення про 
атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_atestatsiynu_vipusknu_robotu_magistr_1.pdf  та Кодексу 
академічної доброчесності http://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf  
Відсоток цитування індивідуальних роботах здобувачів визначається окремо для кожного освітнього компоненту або 
індивідуального завдання, а в кваліфікаційних роботах визначається кожною випускною кафедрою окремо та 
вноситься в протокол засідання кафедри. На кафедрі АДА для розділу кваліфікаційної роботи «Інноваційні 
вишукування» встановлено ступень оригінальності – 65%. (прот. кафедри АДА № 1 від 31.09.2021 р.). 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Згідно  Кодексу академічної доброчесності  https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf існує 
алгоритм протидії порушенням академічної доброчесності. Для забезпечення належного рівня письмових робіт 
(курсові, кваліфікаційні роботи, тези, статті тощо), що виконуються в ОДАБА, здійснюється: інформування 
учасників освітнього процесу з рекомендованими показниками оригінальності тексту письмових робіт та 
відповідальністю у разі виявлення факту академічного плагіату;  організація заслуховування та обговорення 
письмових робіт в рамках засідань кафедр, науково-методичної комісії інституту, де виконувалась робота; публічний 
захист курсових, кваліфікаційних робіт; організація наукових конференцій з метою представлення доповідей за 
результатами кращих письмових робіт; призначення відповідальних за якість, перевірку на доброчесність та хід 
дипломного проектування на випускних кафедрах; створення експертної комісії інституту з розгляду тем та змісту 
атестаційних робіт; організація рецензування письмових робіт; автоматизована перевірка на наявність запозичень 
робіт в онлайн-сервісі Unicheck, в результаті перевірки складається звіт, у якому виділено відсотковий вміст 
плагіату, посилання та цитати, джерела плагіату. Щорічно на кафедрі АДА з числа досвідчених викладачів 
призначається відповідальний з питань доброчесності (прот. № 1 від 31.08.2021 р.).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ОДАБА проводиться консультування щодо вимог з 
написання письмових робіт із наголошенням принципів самостійності, коректного використання інформації з інших 
джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань. Згідно з Положенням про 
організацію освітнього процесу ОДАБА запобігання академічного плагіату передбачає: розробку та розповсюдження 
методичних матеріалів із визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані джерела; 
ознайомлення здобувачів з документами, що регламентують запобігання академічного плагіату. Для здобувачів 
вищої освіти за ОПП окремі теми з доброчесності та авторського права є в межах навчальної дисципліни ОК1 
«Правове регулювання господарчої діяльності та інтелектуальна власність». Інформація також надається 
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викладачами на початку вивчення навчальних дисциплін, проведення контрольних заходів,  семестрового 
контролю, написанням кваліфікаційної роботи. Всебічне сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма 
учасниками освітнього процесу позитивно впливає на престиж закладу освіти та його кадрового складу, підвищує 
рейтинг в системі вищої освіти України, що збільшує привабливість академії на ринку освітніх послуг для 
потенційних здобувачів. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Науково-педагогічний працівник, який виявив факти порушення доброчесності у будь-який роботі здобувача 
попереджає автора, а у разі його незгоди – інформує службовою запискою завідувача кафедри і деканат. Здобувач 
має право доопрацювати роботу один раз, або зробити нову. При виявленні факту порушення академічної 
доброчесності здобувач може бути притягнений до повторного проходження оцінювання (курсова робота, 
контрольна робота, екзамен, тощо); повторного вивчення відповідного освітнього компонента освітньої програми; 
відрахування із закладу освіти. 
Перевірку кваліфікаційних робот на доброчесність здійснює відповідальний за випускною кафедрою, керівник 
роботи та консультанти. Згідно Положення про випускну роботу на здобуття ступеня магістра в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_atestatsiynu_vipusknu_robotu_magistr_1.pdf у випадку виявлення 
недопустимої кількості запозичень у кваліфікаційній роботі повідомляють завідуючого випускної кафедри. 
Завідуючий вирішує чи можна  роботу доопрацювати та повторно подати на перевірку, або ініціює зняття роботи з 
захисту. За повторного вияву плагіату роботу до захисту не допускають. Якщо здобувач не згоден з результатами 
перевірки, він може подати апеляцію на ім’я ректора. Тоді кваліфікаційна робота розглядається комісією. Висновок 
щодо відповідності роботи вимогам доброчесності подається у вигляді протоколу.
Порушень академічної доброчесності серед здобувачів, що навчаються ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» не 
було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Добір викладачів в ОДАБА здійснюється за конкурсом на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників згідно Закону України «Про вищу освіту»; наказу МОН України від 05.10.2015 р. № 1005 «Про 
затвердження рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», Статуту ОДАБА, Положення про 
порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf . Конкурсною комісією академії здійснюється розгляд 
кандидатур претендентів на вакантні посади. Попередньо кандидатури претендентів обговорюються на засіданні 
кафедри в їх присутності. Кафедра розглядає звіт та рейтинг кандидата; виконання кадрових вимог Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187, в редакції 
постанови КМУ від 24 березня 2021 року; наявність загальної кількості наукових та методичних праць із відповідної 
галузі науки; підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років; може запропонувати кандидату провести 
аудиторне заняття з метою оцінки рівня професійної кваліфікації претендента.
На ОПП залучені кращі фахівці, які відповідають профілю освітнього компонента, які мають ступень кандидата або 
доктора наук, звання професора або доцента.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці за ОПП залучені до організації та реалізації освітнього процесу у таких аспектах: стажування науково-
педагогічних працівників; розробка та вдосконалення освітніх програм, навчальних планів, робочих програм 
дисциплін; узгодження тематики кваліфікаційних робіт та курсових проектів, рецензування, надання відгуків, 
проведення атестації здобувачів; проведення конференцій, семінарів та майстер-класів; обмін науково-технічними 
розробками. Для реалізації освітнього процесу за частиною ОК9, ОК10, ОК11, ОК12 Службою автомобільних доріг 
було надано лабораторне обладнання, ліцензійне програмне забезпечення, учбові стенди, наочні матеріали. 
Надається транспорт для забезпечення мобільності здобувачів та викладачів під час проведення практичної 
підготовки та екскурсійних оглядів. В рамках договорів про співпрацю здобувачам надається можливість 
користуватися лабораторіями, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, створюються умови 
для вивчення нової техніки, передових технологій. Кафедра АДА співпрацює з такими провідними компаніями в 
сфері проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів: ДП «Служба автомобільних 
доріг в Одеській області», договір від 19.06.2018; ДП «Служба місцевих доріг», договір від 15.02.2021; ТОВ 
«Ростдорстрой», договір №2015/123 та іншими.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

У відповідності із Статутом ОДАБА, https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf до освітнього процесу 
залучаються фахівці-практики та роботодавці. Наприклад, Рибалко Д.І. (директор Служби автомобільних доріг) 
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залучається до аудиторних занять з окремих дисциплін під час навчання здобувачів в філії кафедри АДА. Також, під 
час навчання у філії в Службі автомобільних доріг здобувачі навчаються у сучасній лабораторії з контролю якості 
виробництва. В межах ОК4, ОК7, ОК9, ОК10, ОК12 під керівництвом провідного інженера лабораторії Шалан В.О. 
здобувачі набувають навичок з контролю та перевірки належної якості дорожніх робіт під час будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного ремонтів доріг. 
Заступник директора ДП «Служба місцевих доріг», к.т.н. Смолянець В.В., який має багаторічний досвід практичної 
роботи на підприємствах дорожньої галузі, у 2021-2022 навчальному році залучений до освітнього процесу для 
проведення аудиторних занять з дисципліни ОК7 (наказ №556/вк від 31.08.2021 р.). 
Крім того, викладачі академії поєднують викладацьку діяльність з виробничою та є сертифікованими експертами 
галузі. Так, професор Мішутін А.В., експерт з технічного обстеження будівель та споруд та технічного нагляду за 
будівництвом автомобільних доріг (свідоцтво №2431477; свідоцтво №2625), залучений до викладання ОК8,  доцент 
Луцкін Є.С., інженер-проектувальник (сертифікат АР №003397, свідоцтво №00088) – ОК9.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Викладачі підвищують свій професійний рівень в результаті стажувань, участі у міжнародних науково-технічних 
конференціях, при проходженні курсів з вивчення нових технологій виробництва, мультимедійної продукції, нових 
методів і форм навчання. ОДАБА надає всебічну інформаційну підтримку щодо професійних, наукових та 
просвітницьких заходів, які відбуваються в Україні і світі. Моніторинг і доведення інформації про такі заходи 
виконує відділ Контрактного навчання та працевлаштування ОДАБА, відділ маркетингу. Згідно Порядку 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf  для 
сприяння професійному розвитку викладачів застосовуються довгострокове підвищення кваліфікації та 
короткострокове підвищення кваліфікації – семінари, тренінги, вебінари, стажування. В ОДАБА створюються умови 
для підвищення професіоналізму викладачів: організовані курси іноземної мови, проводяться тренінги та семінари 
для набуття дидактичних та соціальних навичок. Для моніторингу рівня професіоналізму викладачів існують такі 
процедури: взаємовідвідування занять, проведення відкритих лекцій, проведення анонімних опитувань студентів, 
проходження конкурсної комісії при переукладанні контракту, складання рейтингу викладача за результатами 
пунктів активності, складання таблиць відповідності викладача до викладання дисциплін за ОПП. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В ОДАБА стимулювання розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних працівників регламентується: 
Статутом ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf , Колективним договором 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Kolektivniy_dogovir.pdf , Положенням про преміювання працівників ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf , Положенням про 
визначення рейтингу науково-педагогічних працівників http://odaba.edu.ua/upload/files/1576162300243756.pdf 
(результати 2020-2021 н.р. https://odaba.edu.ua/academy/public-information/personnel-software/npp-rating ). Для 
здійснення бібліотечно-інформаційної підтримки освітньої, наукової, виховної діяльності та задоволення 
інформаційних потреб усіх учасників освітнього процесу наукова бібліотека ОДАБА впроваджує в практику нові 
технології, надає сучасні сервісні послуги, використовує власні, національні та світові джерела інформації. Наукова 
бібліотека https://odaba.edu.ua/library комплектується за профілем академії. Академія має доступ: до online баз 
даних https://odaba.edu.ua/rus/library/electronic-resources , наприклад до наукометричних баз даних Scopus та Web of 
Science. В академії стимулюється розвиток викладацької майстерності шляхом: взаємовідвідування занять, 
впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій та особистих їх розробок; участі у конференціях, 
конкурсах та олімпіадах.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Навчально-методичне забезпечення сприяє досягненню визначених ОПП цілей шляхом: забезпечення всіх 
дисциплін методичним супроводженням для курсових, розрахунково-графічних та лабораторних робіт; 
комп’ютерним оснащенням; виданням навчальних посібників співробітниками кафедри; матеріального заохочення 
з боку зацікавлених закордонних та вітчизняних профільних підприємств. Освітня діяльність здобувачів ОПП 
забезпечується матеріально-технічною базою ОДАБА, кафедри «Автомобільні дороги та аеродроми» та іі філії в ДП 
«Служба автомобільних доріг». Кафедри академії мають комп’ютерні класи з відповідним програмним 
забезпеченням (АВК, ЛИРА-САПР; МОНОМАХ-САПР), навчально-наукові лабораторії з сучасним обладнанням. Для 
підготовки здобувачів вищої освіти застосовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології, які сприяють 
науковим дослідженням. Здобувачі ОПП мають вільний доступ до інформації кафедри  
https://odaba.edu.ua/academy/institutes-and-faculties/ihece/department-of-roads-and-airfields , до фондів та 
електронних каталогів наукової бібліотеки ОДАБА, де містяться навчально-методичні матеріали з дисциплін 
навчального плану (https://odaba.edu.ua/rus/library/electronic-resources ). Документи про фінансову діяльність, 
організацію освітнього процесу та інші документи нормативно-правової бази розміщені на сайті ОДАБА: 
https://odaba.edu.ua/academy/public-information/financial-activity, https://odaba.edu.ua/academy/public-
information/logistics.
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Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

ОДАБА забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів 
навчання та наукової діяльності в межах освітньої програми. Комп'ютери академії підключені до мережі Internet, 
забезпечений вільний доступ до Wi-Fi. На кафедрі АДА в освітньому процесі використовуються навчальні 
лабораторії, наприклад, лабораторія кафедри АДА «Комплексна лабораторія з обстеження, вишукування, 
проектування та паспортизації споруд водного та промислового господарства», та інші лабораторії ОДАБА, 
комп’ютерні класи, оснащені сучасними комп'ютерами та необхідним програмним забезпеченням. Студенти мають 
можливість самостійно працювати на персональних комп’ютерах поза розкладом учбових занять. Бібліотека 
(https://odaba.edu.ua/library ) академії має online доступ до наукометричних баз даних (зокрема Scopus, Web of 
Science та інші). Доступ до цих ресурсів надається з IP-адреси академії. Для задоволення потреб та інтересів 
здобувачів ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» створено якісне середовище: студентський клуб, колективна 
радіостанція ОДАБА, відділ практики, спортивний комплекс ОДАБА. Також, організовано щорічний конкурс 
«Студентська осінь»; спортивно-розвиваюча гра «Бетономішалка». Згідно з опитування здобувачів освітнє 
середовище ОДАБА задовольняє їх потреби та інтереси більш ніж на 65% .

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В академії та на кафедрі «Автомобільні дороги та аеродроми» для забезпечення освітнього безпечного комфортного 
середовища постійно діє комплекс заходів: проходження практики, надання консультативної допомоги з дисциплін 
та доступу до всіх навчальних матеріалів, організація медичного догляду за станом здоров’я та ін. Освітнє 
середовище ОДАБА є безпечним для життя і здоров’я здобувачів ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми», що 
забезпечується діяльністю комплексу підрозділів ОДАБА, до яких входять: відділ охорони праці, експлуатаційно-
технічний відділ, відділ охорони, тощо. Студенти мають можливість займатися у спортивних секціях, брати участь у 
квестах, флеш-мобах, художній самодіяльності тощо. Важливою складовою студентського життя в ОДАБА є 
студентське самоврядування, керівним органом якого є Студентська Рада https://odaba.edu.ua/students/student-
council  Соціальну підтримку здобувачів ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» забезпечує Первинна 
профспілкова організація студентів ОДАБА https://odaba.edu.ua/students/trade-union-of-students/about-the-trade-
union  та консультації психолога-консультанта – https://odaba.edu.ua/students  Враховуючи епідемічну ситуацію, що 
склалася у світі останнім часом, задля забезпечення безпечного проведення освітнього процесу в академії 
розроблена на підставі рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України «Інструкція з профілактики 
коронавірусної хвороби» (Додаток 1 до наказу 167/ас). 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В ОДАБА забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів ОПП 
«Автомобільні дороги та аеродроми». Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА та 
Комплексним планом виховної роботи зі студентами, у кожній групі є куратор, який здійснює первинну та 
психологічну підтримку здобувачів з усього кола питань навчання в академії, допомагає та інформує їх. Комунікація 
викладачів із здобувачами ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» здійснюється безпосередньо під час лекцій, 
практичних та лабораторних занять, консультацій тощо. У разі конфліктних або складних ситуацій до вирішення 
питань залучається завідувач кафедри, працівники деканату або ректорату. Органом студентського самоврядування 
академії є Студентська Рада, яка створена з метою самостійного вирішення здобувачами вищої освіти питань щодо 
навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, участі студентів у громадському житті та в управлінні ОДАБА. 
Цей дорадчий орган забезпечує інформаційну, соціальну та організаційну підтримку, надаючи можливість 
долучатися до соціальної діяльності, організації різноманітних комунікативних активностей (квести, концерти, 
професійні турніри та конкурси, тощо) за участю представників різних професійних груп. Органи студентського 
самоврядування ОДАБА забезпечують захист прав і інтересів студентів. В академії працює кабінет юриста, який 
консультує з будь-яких питань здобувачів та викладачів (перший поверх головного учбового кампусу). Сприяти 
професійному зростанню здобувачів ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми», створювати умови для більш повної 
їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, створювати умови для спілкування 
випускників, студентів і викладачів, забезпечувати інформаційний обмін, допомагають відділи та центри ОДАБА, 
такі як: підготовче відділення, відділ практики, студентський клуб, первинна профспілкова організація студентів 
ОДАБА, Асоціація випускників ОДАБА https://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-academy . Повний перелік 
відділів і центрів ОДАБА можна знайти за посиланням: https://odaba.edu.ua/ у розділах «Інститути» та 
«Підрозділи». В ОДАБА щорічно проводиться ярмарок вакансій, де здобувачі ОПП знаходять місця майбутньої 
роботи на державних та приватних підприємствах. Для консультативної підтримки здобувачів долучаються 
випускники минулих років, що діляться власним досвідом роботи. Найкращі випускники запрошуються до вступу в 
аспірантуру та, в подальшому, до викладацької діяльності. 
Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 
соціальної підтримкою відповідно до результатів опитувань становить більше 65%.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Сторінка 19



Організація інклюзивного навчання в ОДАБА здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
10.07.2019 № 636 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 
потребами у закладах вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF#Text Академія створює 
достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами згідно «Порядку 
супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших 
маломобільних груп населення під час перебування на території ОДАБА» 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok.pdf  На сайті академії розміщена детальна інформація для осіб, які мають 
право на спеціальні умови вступу (п.8 «Правил прийому до Одеської державної академії будівництва та 
архітектури»). 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2021_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami.pdf . 
Студенти, що мають дітей, мають можливість отримати додаткову допомогу від первинної профспілкової організації 
студентів. Прикладів створення умов для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами на 
ОПП не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В ОДАБА існують чітка і зрозуміла політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для 
всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОПП згідно з Положенням про 
врегулювання конфліктних ситуацій 
http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf  та Антикорупційною 
програмою академії http://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf  Освітня діяльність 
академії базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 
можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та прозорості. Врегулювання конфлікту 
інтересів в ОДАБА здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text  та «Антикорупційної програми ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf за допомогою одного з нижченаведених 
заходів: усунення працівника від виконання завдання; встановлення додаткового контролю за виконанням 
працівником відповідного завдання; обмеження у доступі працівника до певної інформації; перегляд обсягу 
функціональних обов’язків працівника; переведення працівника на іншу посаду; звільнення працівника. Для 
повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень на інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті ОДАБА розміщено відповідну інформацію. 
Номер телефону та електронна адреса розповсюджена по академії і є у вільному доступі для здобувачів на дошках 
оголошень кафедри та Інституту (телефон для здійснення повідомлень +38-048-723-49-85, e-mail igbci@ogasa.org.ua 
). Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ОДАБА, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text , Закону України «Про звернення 
громадян» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text . Розгляд скарг і звернень в ОДАБА 
відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом академії (https://odaba.edu.ua/contacts ). Про 
результати розгляду скарг і звернень громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням. Протягом 
періоду впровадження освітньої діяльності за ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» конфліктних ситуацій не 
було. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП в ОДАБА регулюються 
Положенням про розробку, моніторинг, вдосконалення та закриття освітніх програм в Одеській державній академії 
будівництва та архітектури 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih_
program.pdf освітньо-професійна програма розробляється робочою групою, до складу якої входять гарант освітньої 
програми, провідні науково-педагогічні працівники та здобувачі. Залучаються також представники роботодавців та 
студентського самоврядування. Освітня програма затверджується рішенням Вченої ради академії і вводиться в дію 
наказом ректора. Наступним етапом є розроблення робочою групою компетентносної моделі освіти фахівця для 
формування ОПП, з урахуванням особливостей обов’язкових та вибіркових компонентів, їх логічної послідовності, 
кількості кредитів ЄКТС та навчального плану. 
Критерії, за якими відбувається перегляд освітньої програми, формуються як в результаті потреб галузі дорожнього 
та аеродромного будівництва, так і в результаті зворотного зв‘язку з роботодавцями, випускниками, студентами та 
науково-педагогічними працівниками, враховується можливість працевлаштування студентів. В ОДАБА діє система 
моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг із залученням роботодавців. Впровадження такої системи 
моніторингу ринку праці дозволяє випускникам працевлаштовуватись майже на 100%. Проводиться опитування 
випускників та їх роботодавців щодо якості отриманої освіти та засобів удосконалення навчального процесу. 
Пропозиції розглядаються робочою групою та на засіданні кафедри АДА з участю стейкхолдерів, та впроваджуються 
в ОПП.
Закриття освітньої програми здійснюється за рішенням Вченої ради академії за поданням керівника відповідного 
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структурного підрозділу, згідно вимогам Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та закриття 
освітніх програм.
Така процедура відповідає вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу в ОДАБА.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Згідно Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та закриття освітніх програм : 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih_
program.pdf  перегляд ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» здійснюється щорічно відповідно до змін у 
законодавчої та нормативної базі України; з урахуванням пропозицій студентів, випускників, викладачів та 
роботодавців що надані впродовж року; в межах громадського обговорення освітньої програми. Пропозиції 
стейкхолдерів збираються за результатам анкетування, листів, рецензій, а також при особистому спілкуванні на 
засіданнях кафедри АДА, круглих столах, майстер-класах, конференціях тощо. Продовж реалізації ОПП робочою 
групою ведеться моніторинг пропозицій щодо вдосконалення її змісту. Зміни в ОПП вносяться в кінці кожного 
навчального року. На початку процедури гарант разом з завідувачами  кафедр, якими реалізується ОП, і 
стейкхолдерами спільно визначають оптимальну кількість професійних та соціально-особистісних компетентностей 
випускників за ОП, а також перелік потенційних посад для випускників. Наступним етапом є перегляд гарантом 
спільно з представниками академічної спільноти і будівельних організацій компетентносної моделі освіти фахівця 
для перегляду ОПП, з урахуванням особливостей навчального плану та його варіативної частини. Така процедура 
відповідає вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу в ОДАБА 
У 2021 році освітньо-професійна програма «Автомобільні дороги та аеродроми» переглядалася згідно наказу ОДАБА 
«Про вдосконалення освітніх програм академії» №7/од від 20.01.2021 р.. Зміни відбулися у переліку вибіркових 
освітніх компонентах та у змісті окремих освітніх компонент.
Так, відповідно до пропозицій Студентської Ради ІГБЦІ (прот. № 8 від 22.03.2021 р.) і обговорення робочої групи 
ОПП (прот.№ 4 від 16.04.2021) до вибіркової частини введено ВК «Цивільний захист». У відповідь на пропозицію 
ст..гр АД-510м Кабанова К.М. до вибіркових компонент введено ВК «Конструювання дренажів та водопропускних 
споруд на автомобільних дорогах та аеродромах» (прот.кафедри АДА №10 від 29.04.2021 р.). У відповідь на 
пропозицію стейкхолдера в особі д.т.н., проф., завідувачого кафедри будівельної механіки ОДАБА Сур’янінов М. Г., 
зазначену в листі від 25.03.2021 р., введено ВК «ВІМ-технології» та «Теорія та методи розрахунку просторових 
споруд» (прот.кафедри АДА №10 від 29.04.2021 р.). Згідно пропозицій д.т.н., доц. Кровякова С.О., за результатами 
проведених досліджень на  внесені зміни до ОК9 «Наукові основи довговічності в будівництві та експлуатації 
автомобільних доріг та аеродромів» та розширено тематику інноваційних досліджень кваліфікаційних робіт (прот. 
кафедри АДА № 12 від 14.06.2021).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі залучаються до участі у діяльності Вчених рад інститутів, Вченої ради академії, профкому 
https://odaba.edu.ua/students/trade-union-of-students/about-the-trade-union та органів студентського самоврядування 
https://odaba.edu.ua/students/student-council/information-about-the-student-council-of-ogasa . Пропозиції здобувачів 
стосовно змісту ОПП та забезпечення її якості збираються шляхом анкетування, та особистого спілкування. 
Інформація, отримана під час опитувань, проходить обробку та аналіз співробітниками відділу моніторингу та якості 
освіти. Отриманий результат враховується при формуванні, перегляді та внесенні змін в освітню програму. За 
результатами останнього опитування здобувачів були сформовані загальні критерії перегляду ОПП. Враховано 
побажання щодо більш активного залучення до міжнародних проектів, та залучення до аудиторних занять 
професіоналів-практиків. Взято до уваги побажання вдосконалити практичну підготовку. Студенти і випускники 
беруть участь у круглих столах, засіданнях кафедри та інших заходах, на яких обговорюється концепція та зміст 
освітньої програми. Наприклад, на засіданні кафедри АДА були залучені здобувачі для обговорення змін до ОПП. У 
відповідь на пропозицію ст..гр АД-510м Кабанова К.М. до вибіркових компонент введено ВК «Конструювання 
дренажів та водопропускних споруд на автомобільних дорогах та аеродромах» (прот. кафедри АДА №10 від 
29.04.2021 р.). 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з Положенням про студентське самоврядування ОДАБА https://odaba.edu.ua/students/student-
council/information-about-the-student-council-of-ogasa , яке ухвалено Конференцією студентів ОДАБА, органи 
студентського самоврядування мають право: вносити пропозиції до контролю якості освітнього процесу; сприяти 
навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій; спільно з 
відповідними структурними підрозділами академії сприяти забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, 
фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам; бути представниками в колегіальних та робочих органах 
академії; вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів та освітніх програм. Органи студентського 
самоврядування зобов’язані аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації 
освітнього процесу і звертатися до адміністрації академії з пропозиціями щодо їх вирішення. Адміністрація ОДАБА, 
за поданням виконавчого органу студентського самоврядування, зобов’язана вчасно та у повному обсязі 
інформувати самоврядування ОДАБА про рішення, що стосуються безпосередньо студентів академії. Відповідно до 
пропозицій Студентської Ради ІГБЦІ (прот. № 8 від 22.03.2021 р.) відбулося обговорення робочою групою (прот. 4 
від 16.04.2021) доцільності включення до вибіркової частини освітніх компонент ВК «Цивільний захист». 
Пропозиції прийняті до уваги (протокол засідання кафедри АДА №10 від 29.04.2021 р.)
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

У вільному доступі ОПП знаходиться для ознайомлення на офіційному сайті академії 
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/roads-and-airfields . Обговорення програми з представниками 
роботодавців проходить на форумах, науково-практичних та науково-методичних конференціях, а також через 
асоціацію випускників і голів екзаменаційних комісій, якими є керівники та фахівці будівельних організацій, 
провідні науковці інших ЗВО. Для даної ОПП конкретним прикладом є те,  що один з основних стейкхолдерів – 
заступник начальника ДП «Служба місцевих доріг» Смолянець В.В. є членом робочої групи та головою 
екзаменаційної комісії. Він безпосередньо бере участь у формуванні програмних результатів навчання та 
формуванні окремих освітніх компонентів. Обговорення ОПП відбувається на засіданні кафедри АДА та робочої 
групи ОПП в присутності представників роботодавців. Директор ДП «Служба автомобільних доріг в Одеській 
області» Рибалка Д.І., був присутній при перегляді змісту ОПП на засіданні кафедри АДА (прот. №10 від 
29.04.2021р). Обговорення ОПП робочою групою проходило в присутності керівника сектору міжнародних зв’язків, 
сучасних технологій та системи якості  Вакарчука В.А, «Автомагістраль-Південь» (прот. №4 від 16.04.2021). 
Роботодавці підтвердили, що цілі та результати ОПП відповідають потребам дорожньої галузі. За пропозиціями 
роботодавців було розширено викладання окремих освітніх компонент. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В академії діє Асоціація випускників ОДАБА https://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-academy  . 
Проводиться постійний моніторинг інформації про працевлаштування та кар’єрний шлях  випускників ОПП. 
Процедура збирання інформації проводиться декількома шляхами: анкетування, опитування через соціальні 
мережі, телефонне опитування, особисте спілкування. На кафедрі АДА призначена відповідальна особа за 
працевлаштування здобувачів та підтримку зв’язку з випускниками – доцент Мороз К.О. (прот. №1 від 31.08.2021 
р.). Опитування здійснюється за два місяці до захисту кваліфікаційної роботи, у якому студенти вказують 
передбачувані місця роботи або плани на продовження навчання на наступному рівні. Остаточні дані про 
працевлаштування випускників поточних років відповідальним по кафедрі передаються до відділу з 
працевлаштування, де проводиться їх аналіз. Для здобувачів, які не працевлаштувалися, за наявності вакансій, 
співробітники відділу пропонують вакансії. Інформація в повному обсязі присутня у відділі контрактного навчання 
та працевлаштування https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/about-department-of-contract-training-and-
employment , а також на випускній кафедрі АДА. Дані аналізу працевлаштування випускників попередньої ОП у 
2020 р.: із 10 випускників працюють за фахом – 9, з них 1 вступив до аспірантури; не працює за фахом – 1. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Для виявлення недоліків в освітніх програмах та в організації освітнього процесу в Одеській державній академії 
будівництва та архітектури був створений відділ моніторингу та якості освіти в складі центра організації освітнього 
процесу (згідно наказу «Про реорганізацію структурних підрозділів академії» № 161/од від 04.09.2018 р.). Система 
внутрішнього забезпечення якості в академії є багаторівневою системою, тобто моніторинг здійснюється на рівні 
випускної кафедри, інституту та на академічному рівні. Завдяки цьому підходу та студентоцентрованості на ОПП 
вдається вирішувати такі питання: надмірне навантаження студентів, змістовність компонентів ОПП, реалізація 
нових методів викладання, регулювання та перевірка досягнення програмних результатів навчання. Упродовж 
навчання на кафедральному та загальноакадемічному рівні відбувається моніторинг успішності та відвідування 
аудиторних занять здобувачами. Це дає змогу виявити не тільки рівень засвоєння того або іншого компонента, а й 
рівень зацікавленості, що в свою чергу допомагає скорегувати зміст ОПП та розподілити навантаження за освітніми 
компонентами. В ході аналізу діяльності попередньої освітньої програми було виявлено недостатню гнучкість 
системи вільного вибору дисциплін здобувачами освіти, в результаті чого нова редакція освітньої програми 
отримала новий вид варіативної частини, з частиною курсів, що не впливають на отримання освітньої чи 
професійної кваліфікації. Скоректовано програмні результати навчання – додано програмні результати навчання, 
які відповідають безпосередньо за фахові компетентності, та прибрано ті, що не відповідають даній ОПП. Структура і 
зміст навчального плану виправлені згідно рекомендаціям, наданим у листі МОНУ 1/9-126 від 13.03.15. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

За результатами акредитації попередньої ОП «Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи» та 
зауваженнями експертів Національного агентства із забезпечення якості освіти, приведено зміст ОПП у 
відповідність предметної галузі, яка регламентується галузевими вимогами. Зміст попередньої ОП змінено та 
започатковано нову освітньо-професійну програму «Автомобільні дороги та аеродроми», в якій розширено 
викладання даного напрямку за рахунок дисциплін загально-будівельного спрямування, а з НП прибрано 
дисципліни, що стосуються частини «транспортні системи». Перегляду ОПП передував ретельний аналіз 
вітчизняних та закордонних ОП: «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», НТУ, м. Київ; 
«Автомобільні дороги і аеродроми», ХНАДУ, м. Харків; «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», 
«Traffic engineering», Варшавська Політехніка, м. Варшава, Республіка Польща; «Roads and Railways», Вільнюський 
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технічний університет Гедиміна, м. Вільнюс, Литовська Республіка, та інших. До розробки ОПП були залучені: 
здобувач (Бершадський А.О.), випускники попередньої ОП (Бондарець Р.А.), представники роботодавців (директор 
ДП «Служба автомобільних доріг в Одеській області» Рибалка Д.І., головний інженер дорожнього будівництва ТОВ 
«Ростдорстрой» Мареніч В.В. та ін.). Заступник директора ДП «Служба місцевих доріг», к.т.н., доц. Смолянець В.В. 
залучений до освітнього процесу (член робочої групи). Структура ОПП та навчальний план 2020 року змінені 
відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та передбачають можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії. Процедури та механізми вибору описані в Положенні про організацію вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf . В 
академії розроблені Принципи формування навчальних та робочих навчальних планів освітнього рівня магістр 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Printsipi_formuvannya_navchalnih_planiv.pdf які відповідають вимогам «Наказу 
МОН України від 26.01.2015 № 47». Формування навчального плану здійснено відповідно до цих принципів, а саме: 
мінімальний обсяг навчальних дисциплін – 3 кредити; обсяг контактних занять на тиждень не перевищує 18 годин; 
обсяг освітніх компонентів та їх трудомісткість розраховується відповідно до навчального навантаження студента та 
формування програмних результатів навчання; кількість навчальних дисциплін на навчальний рік не перевищує 16, 
враховуючи практичну підготовку. В ОПП блочну систему вибору дисциплін скасовано. Запропонована нова форма 
структурно-логічної схеми. Освітні компоненти, що забезпечують основний зміст фахової підготовки віднесені до 
обов’язкових. Перелік необхідних навчальних матеріалів розміщений на сайті академії на сторінці ОПП 
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/roads-and-airfields .

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Забезпечення якості освіти в ОДАБА реалізується з врахуванням підготовки здобувачів, зокрема через забезпечення 
якості управлінських та академічних процесів. Залучення академічної спільноти відбувається зокрема через: 
розробку, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм із залученням провідних викладачів кафедри АДА; 
періодичний перегляд навчальних планів та змісту робочих програм дисциплін із залученням співробітників 
наукових і навчальних закладів – партнерів з України та світу; участь представників підприємств в екзаменаційних 
комісіях з захисту квіліфікаційних робіт; широке обговорення проектів освітніх програм на засіданнях Вченої Ради 
ОДАБА із залученням всіх зацікавлених сторін академічної спільноти; оцінювання освітньої та науково-технічної 
діяльності кафедри з використанням підсистеми рейтингового оцінювання; підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників у провідних наукових і навчальних закладах України та світу; забезпечення ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату при реалізації освітнього процесу підготовки здобувачів 
вищої освіти; взаємовідвідування занять викладачами ОДАБА; контроль відвідування аудиторних занять 
студентами. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Структурним підрозділом ОДАБА, що здійснює процеси і процедури внутрішнього забезпечення якості освіти є 
Центр організації освітнього процесу, в який входять: 
– навчальний відділ (організація, планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу; організація 
систематичного контролю за проведенням усіх видів навчальних занять; проведення систематичного контролю за 
діяльністю кафедр академії; аналіз попиту та пропозицій ринку праці фахівців; налагодження співпраці з 
підприємствами, які є потенційними роботодавцями; залучення роботодавців до навчального процесу; координація 
роботи інститутів, профілюючих кафедр щодо організації виробничої практики, ефективності використання баз 
практики);
– навчально-методичний відділ (аналіз і контроль навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; 
координування діяльності методичних комісій з контролю змісту освітнього процесу; організація спільної роботи 
відділу з інститутами та кафедрами; участь в організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників);
– Відділ моніторингу та якості освіти (забезпечення ефективного функціонування внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти академії);
– відділ ліцензування та акредитації;
– інші підрозділи – в межах своїх повноважень. 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Документи, що регулюють в ОДАБА права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу наступні:
Статут академії: https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf
Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА: 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу: 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій:
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf
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Кодекс академічної доброчесності:  https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf
Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти: 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf
та іншими документами. Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на 
офіційному сайті ОДАБА в розділі «Публічна інформація» https://odaba.edu.ua/academy/public-information. З даною 
інформацією здобувачі освіти мають можливість ознайомитися ще до вступу до ОДАБА. Обізнаність з ними 
учасників освітнього процесу гарантується участю викладачів, співробітників, студентів академії і роботодавців в 
обговоренні, прийнятті і затвердженні цих документів.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

 https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion  

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Адреса веб-сторінки: https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_ADA_Mp_2020_2.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 
Будівництво та цивільна інженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти  відповідає перспективним потребам 
країни та регіону. Проведений самоаналіз свідчить, що ОПП базується на компетентносному підході, містить чітко 
визначені програмні результати навчання і узгоджена з вимогами Національної рамки кваліфікацій. Концептуальні 
засади освітнього процесу реалізовані в навчальному плані стосовно переліку та змісту навчальних дисциплін, 
розподілу часу у кредитах ЄКТС, форм проведення навчальних аудиторних занять та їх обсягу, критеріїв оцінювання 
програмних результатів навчання. Сильними сторонами ОПП є: 
- зміст підготовки фахівців за ОПП відповідає державним вимогам, потребам ринку праці в дорожній галузі та 
розвитку особистості здобувачів; 
- кадровий склад науково-педагогічних працівників за ОПП відповідає ліцензійним вимогам щодо підготовки 
фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, науково-педагогічні працівники мають відповідну 
кваліфікацію і проводять необхідну роботу з методичного забезпечення навчального процесу, здійснюють активну 
наукову діяльність та залучають здобувачів до науково-дослідницької роботи; 
- система організації освітнього процесу, управління та контролю за освітнім процесом дозволяють здобувачам 
повністю виконати індивідуальні навчальні плани, досягнути програмні результати навчання та здобути необхідні 
компетентності;
-  навчально-методичне та інформаційне забезпечення за номенклатурою, якісними та кількісними показниками 
забезпечує всі дисципліни навчального плану; наукова бібліотека ОДАБА має нормативну забезпеченість студентів 
підручниками та навчальними посібниками, а також необхідну кількість посадкових місць, які відповідають нормам;  
- матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу за всіма параметрами відповідає чинним нормативам; 
технічні засоби навчання та наявні навчальні площі забезпечують проведення всіх видів занять за навчальним 
планом на сучасному рівні. 
До недоліків ОПП слід віднести: 
- недостатньо тісну співпрацю із зарубіжними навчальними закладами у науковій та освітній діяльності за схожими 
ОП; 
- не повне використання можливостей неформальної, інклюзивної та дуальної освіти; 
- відсутність міжнародної академічної мобільності серед здобувачів ОПП. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

У «Стратегії розвитку Академії на 2021-2025 роки» https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf  зазначені 
напрямки, які безпосередньо відобразяться у розвитку ОПП упродовж найближчих років: вдосконалення 
внутрішньо академічної системи якості; підготовка та впровадження в навчальний процес сучасних освітніх 
технологій електронного і дистанційного навчання в поєднанні з класичним навчанням; розширенням взаємодії з 
роботодавцями та їх об’єднаннями; розвиток співпраці із вітчизняними та закордонними ЗВО; активізація роботи 
щодо участі в конкурсах, міжнародних науково-технічних та інших програмах здобувачів та науково-педагогічних 
працівників. Розвиток ОПП в значній мірі буде обумовлений потребами галузі будівництва та цивільної інженерії, 
зокрема дорожнього будівництва.
Упродовж найближчих 3 років планується здійснення наступне: 
- розширити перелік вибіркових компонент ОПП для більшого удосконалення індивідуалізації навчання; 
- постійно оновлювати комплекси методичного забезпечення освітніх компонент з врахуванням тенденцій у 
відповідній галузі, в тому числі з залученням професіоналів-практиків; 
- залучати більше професіоналів-практиків та представників закордонних ЗВО для викладання за ОПП та 
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проведення окремих лекцій та мастер-класів; 
- зробити програму дуальною, з залученням декількох підприємств (стейкхолдерів даної ОПП), шляхом укладання 
угод з підприємствами та залученням зацікавлених осіб до освітнього процесу на основі потреб виробництва та 
науково-технічного розвитку дорожньої галузі- залучати здобувачів до наукової та інноваційної діяльності;
- активізувати участь науково-педагогічних працівників та здобувачів в професійній діяльності шляхом залученості 
у держбюджетних та госпдоговірних роботах;
- активізувати роботу викладачів кафедри шляхом набуття позитивного досвіду закордонних ЗВО та збільшення 
публікацій у періодичних виданнях, які входять до наукометричних баз;
- поширити застосування спеціального програмного забезпечення при викладанні освітніх компонентів;
- розвивати та оновлювати матеріально-технічне забезпечення навчальних лабораторій; більш активно залучати 
стейкхолдерів до модернізації ОПП;
- залучати здобувачів ОПП до активного студентського життя, участі в органах студентського самоврядування, участі 
в міжнародних проектах академічної мобільності;
- збереження та примноження контингенту здобувачів;
- популяризувати ОПП в Україні та серед закордонних ЗВО-партнерів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Ковров Анатолій Володимирович

Дата: 28.09.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

навчальна 
дисципліна

Syllabus_OK10.pdf 8BavGxT7rtI7j0Fu3E
Go3cV4d8LxdxuCJD

IHThsOUok=

Комп’ютери – 8 шт. Skyline 
Celeron E-1200 -7 шт., 
Celeron 2.53 Ghz K-0448, 
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X72 
Ноутбук Emachines E-525; 
Рік введення в експлуатацію 
2015.

Практична підготовка практика Syllabus_OK11.pdf D6sfWhSEeMIztDsP
X05sK/Vk9CJR/Y3O

+vodHVQs0xk=

Матеріально-технічна база 
підприємства

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

MV_OK12_Кваліфік
аційна робота.pdf

zsHais4Jx1zZ+GVlJO
gsYDZcywLoZIX/nO

Hsu9eDaVw=

Правове регулювання 
господарської 
діяльності в 
будівництві

навчальна 
дисципліна

Syllabus_OK1.pdf Yh/WenrR8usfQpnxi
w9MINvXdozcg1ileo

M59PONtcw=

Мультимедійний проектор 
АcerC120. 
Екран настінний 2�1,8м. 
Ноутбук Lenovo Idea Pad 100–14 
(80MH001XUA). 
Демонстраційний роздавальний 
матеріал. 
Рік введення в експлуатацію 2017

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Syllabus_OK2.pdf Nct3o6CFzOmuPBoe
IkmN6hYUmZbsojx8

Npygt/X8Nac=

Телевізор 29West PF2991TE.
Програвач DVD Samsung 
SVDVD654P

Економіка галузі навчальна 
дисципліна

Syllabus_OK3.pdf W02b/ZjElJQQ8TQIi
yRfjEW2rikAQwaZg

NJ9xOWGR0s=

Мультимедійний проектор 
АcerC120
Екран настінний 2х1,8м
Ноутбук Lenovo Idea Pad
Рік введення в експлуатацію 2017

Сучасні будівельні 
матеріали

навчальна 
дисципліна

Syllabus_OK4.pdf kQusju2KZuEPbZHr
wBHKERrzblv8N4zQ
WVQDwABoBW8=

Мультимедійний проектор
View Sonic PJD5112 DLP.
Projector Model VS12618.
Екран настінний 2.0´1.8 м.
Рік введення в експлуатацію 
2010.

Сучасні будівельні 
конструкції 

навчальна 
дисципліна

Syllabus_OK5.pdf f23XJZ6fk3IZm8u1vr
mD+S/yjE4nuXp3VP

MRP6yEvJg=

Комп’ютери – 21 шт.: Сeleron–2 
– 15шт.,
Celeron2.67 – 6 шт., 
Celeron 2 / RAM 256 mb / HDD 40 
ГБ / SyncMaster 763Mb;
Сeleron–2.67/ RAM 512 mb / HDD 
80 ГБ /Samsung 17"  710V LSD
Celeron 2.6 / RAM 512 mb / HDD 
80 ГБ / SyncMaster 763Mb;
Celeron 1000 / RAM 128 mb / HDD 
20 ГБ / SamsungSunc Master550 b;
Рік введення в експлуатацію 
2015.

Проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

навчальна 
дисципліна

Syllabus_OK6  .pdf 335vY3fjbP41TTudLA
rBFtH8gFlZyW3+LC

Enn7nfznI=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X72
Ноутбук Lenovo ThinkPad P15;
Рік введення в експлуатацію 
2015.

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 

навчальна 
дисципліна

Syllabus_OK7.pdf rcpCFhbAc8VxlCIAs
Rm5s9yKpK7Veqe8t

9b5rhpfFHo=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X72
Ноутбук Lenovo ThinkPad P15;



та  штучних споруд Рік введення в експлуатацію 
2015.

Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг 
та аеродромів

навчальна 
дисципліна

Syllabus_OK8.pdf rDwllBu9txzI9gSEQl
cF0TkoEpfNtYTGbv

uQf8v4gOQ=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X72
Ноутбук Lenovo ThinkPad P15; 
Рік введення в експлуатацію 
2015.

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

навчальна 
дисципліна

Syllabus_OK9.pdf YIV5LymQNEKBPSw
5dLsi+U18OS0fD3jJ

VzDXMWaUtsA=

Комп’ютери – 8 шт. Skyline 
Celeron E-1200 -7 шт., Celeron 2.53 
Ghz K-0448, Мультимедійний 
проектор EPSON EB-X72
Ноутбук Emachines E-525;  Maple, 
AutoCAD;  
Рік введення в експлуатацію 2015

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

175291 Луцкін 
Євген 
Сергійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
магістра, 
Одеська 

державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
092104 

Технологія 
будівельних 
конструкцій, 

виробів і 
матеріалів, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036634, 
виданий 

12.10.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
035361, 
виданий 

31.05.2013

16 Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних 
доріг та 
аеродромів

1. к.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія»
 ( 05.23.05 «Будівельні 
матеріали та 
вироби»), 
(ДК № 036634), тема 
дисертації: «Вплив 
модифікації структури 
на теплофізичні 
властивості 
силікатних матеріалів 
неавтоклавного 
твердіння», доцент за 
кафедрою 
Проектування, 
будівництва та 
експлуатації 
автомобільних доріг, 
(12ДЦ № 035361);
2.Підвищення 
кваліфікації 2018р.: 
ChongqingJiaotongUni
versity «Прогресивні 
будівельні технології 
та управління 
проектами цивільного 
будівництва», яке 
проходило в м. 
Чунцин (Китай) з 
15.10.2018 р. по 
14.11.2018 р., наказ 
про зарахування 
№84/вк від 
08.02.2019 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,2,3,4,8,19,20;
Пункт 1:
1) Lutskin Y. Multiple 
influence of 



silicacontaining 
component of the 
chemo-biogenic origin 
on the structure and 
properties of compo-
sites on silicate matrix 
Tehnički glasnik / O. 
Shynkevych, Y. Lutskin, 
A. Aniskin // Technical 
Journal. – Varazdin, 
Croatia, 2017. – Volume 
11 (4-2017). – P.160-
165. – Режим доступу: 
https://hrcak.srce.hr/1
90992 (WoS)
2) Shynkevych O. 
Nanotechnological and 
Energy-saving Methods 
of Production of 
Building Composites / 
O. Shynkevych, Y. 
Lutskin, O. Koichev, G. 
Bondarenko, A. 
Tertychnyi, I. 
Myronenko // MATEC 
Web Conf. – Volume 
116, 2017. – P. 01015 
(10). – Режим доступу: 
https://doi.org/10.1051
/matecconf/2017116010
15 (SCOPUS)
3) Nailia R. Rakhimova, 
Ravil Z. Rakhimov, 
Yevgen S. Lutskin, 
Vladimir P. Morozov, 
Yuri N. Osin 
Solidification of Borate 
Ion-exchange Resins By 
Alkali-activated Slag 
Cements // Revista 
Română de Materiale / 
Romanian Journal of 
Materials 2018, 48 (2), 
177 – 184. Режим 
доступу – 
http://solacolu.chim.up
b.ro/p177-184.pdf 
(SCOPUS & WoS)
4) Lutskin Y. The 
influence of the con-
tent on structure and 
properties of 
geopolymer composites 
on silicate matrix / Y. 
Lutskin, O. 
Shynkevych, I. 
Myronenko, S. 
Zakabluk, O. Surkov // 
MATEC Web of 
Conferences 230, 03011 
(2018). Режим доступу 
– 
https://doi.org/10.1051
/matecconf/201823003
011 (SCOPUS)
5) Lutskin Y. 
Nanotechnological 
Techniques of 
Obtaining Building 
Composites on a 
Silicate Matrix of 
Thermo-Moisture 
Hardening / Y. Lutskin, 
O. Shynkevych, O, 
Surkov, I. Myronenko 
// Materials Science Fo-
rum. – Vol. 968. – pp. 
44-49, 2019. Режим 
доступу – 
https://doi.org/10.4028
/www.scientific.net/MS



F.968.44 (SCOPUS)
Пункт 2:
1) Патент 64603 А 
Україна, МКП 7 
С04В28/20. 
Сировинна суміш для 
отримання 
модифікованих 
силікатних матеріалів 
та спосіб її 
виготовлення / [О.С. 
Шинкевич, Н.В. 
Сидорова, Є.С. Луцкін, 
В.І. Сидоров, С.І. 
Політкін] – № 
2003076631; Заявл. 
15.07.2003; Опубл. 
16.02.2004, Бюл. 2.
2) Патент на корисну 
модель 124068 UA, 
МПК C04B 28/20 
(2006.01). 
Модифікована 
сировинна суміш для 
одержання силікатних 
композитів / 
Шинкевич О.С. UA, 
Луцкін Є.С. UA, 
Сидорова Н.В. UA, 
Койчев О.О. UA, 
Доценко Ю.В. UA та 
інші. – № u201706547; 
заявл. 26.06.2017; 
опубл. 26.03.2018, 
бюл. № 6 – 3 с. – 
Режим доступу: 
http://base.uipv.org/se
archinv/search.php?
action=viewdetails&IdC
laim=245442&chapter=
biblio
Пункт 3:
1) Сучасні 
композиційні 
матеріали на 
силікатній матриці 
зниженої 
енергоємності / О.С. 
Шинкевич, Є.С. 
Луцкін, О.О. Койчев, 
Г.Г. Бондаренко, Ю.В. 
Чесскій, А.А. 
Тертичний, Д.С. 
Ліннік, Ю.В. Доценко 
– С. 1-9, 137-284. 
Частина ІІ в 
колективній 
монографії: Сучасні 
будівельні матеріали 
та технології: 
Монографія: за ред. 
О.О. Шишкіна та О.С. 
Шинкевич. – Кривій 
Ріг, 2017. – 282 с.
2) Экспериментально-
статистический 
анализ влияния 
щелочной активации 
на свойства 
силикатных 
композитов / О.С. 
Шинкевич, Є.С. 
Луцкін, О.О. Койчев, 
І.М. Мироненко. – 
С.404-416 / Розділ в 
колективній 
монографії: 
Інноваційні технології 
в архітектурі і 
дизайні: Монографія: 
під загальною 



редакцією В.П. 
Сопова, В.П. 
Мироненка. – Харків, 
2017. – 668 с.
3) Виконання 
магістерських 
науково-дослідних 
робіт з використанням 
експериментально-
статистичного 
моделювання / О.С. 
Шинкевич, О.А. Гара, 
Є.С. Луцкін, Гара 
Ан.О. // Навчальний 
посібник. Одеса: 
ОДАБА, 2019. – 202с.: 
іл. ISBN 978-617-7195-
84-8. (Рекомендовано 
до друку Вченою 
Радою ОДАБА пр. №4 
від 28.12.17 року)
Пункт 4: 
1) Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Проектування 
транспортно-
експедиційної 
діяльності та 
логістичних систем» 
(частина 2) до 
виконання курсового 
проекту на тему: 
«Проектування 
оптимального 
варіанту транспортної 
мережі» для 
підготовки студентів 
другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності  
8.06010105 - 
«Автомобільні дороги 
і аеродроми» денної 
та заочної форм 
навчання / Лапіна 
О.І., Луцкін Є.С. – 
Одеса: ОДАБА, 2017. – 
26 с.
2) Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та штучних споруд» 
для виконання 
курсового проекту на 
тему: «Розробка 
проекту реконструкції 
автомобільної дороги» 
для студентів 
освітнього ступеню 
«Магістр» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Автомобільні дороги 
і аеродроми та 
транспортні системи» 
денної та заочної 
форм навчання / 
Петричко С.М., 
Луцкін Є.С. – Одеса: 
ОДАБА, 2018. – 26 с.
3) Методичні вказівки 
з дисципліни "Основи 
кошторисної справи в 
будівництві" для 
проведення 
практичних занять та 
виконання 



контрольної роботи на 
тему: 
"Автоматизований 
розрахунок 
кошторисної 
документації" для 
студентів освітнього 
рівня "Магістр" 
спеціальності 192 
"Будівництво та 
цивільна інженерія" 
спеціалізації 
"Промислове і 
цивільне будівництво" 
денної та заочної 
форм навчання / 
Луцкін Є.С., Серьогіна 
Н.В. – Одеса: ОДАБА, 
2018. – 38 с.

Пункт 8:
1) Відповідальний 
виконавець за 
фундаментальним 
науковим 
дослідженням, 
виконання якого 
здійснювалось у 2015-
2017 роках «Розробка 
науково-теоретичних 
основ отримання 
низькоенергоємних 
екологічно безпечних 
композитів з 
використанням 
комп’ютерного 
матеріалознавства» 
(№ державної 
реєстрації 
0115U000573). 
Науковий керівник 
д.т.н., професор 
Шинкевич О.С. 
Рішення щодо 
завершення роботи 
науково-технічної 
ради ОДАБА від "24" 
cічня 2018р., протокол 
№ 1.
Пункт 19: Член 
Всеукраїнської 
громадської 
організації «Гільдія 
проектувальників у 
будівництві». 
http://vugip.org.ua/per
elik-chleniv-vho-
hildiya-
proektuvalnykiv-u-
budivnytstvi/
Пункт 20:
1) Інженер 
проектувальник в 
частині кошторисної 
документації – 
сертифікат АР № 
003397 від 21.09.2012 
року. 
4. Посилання та 
публікації та тези: 
4.1.профіль у Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=55615966600

4.2. профіль 
WebofSciencе
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/9717144  
4.3. профіль у 



GoogleScholar
https://scholar.google.r
u/citations?
hl=ru&user=VluqamoA
AAAJ 

186394 Мішутін 
Андрій 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1974, 
спеціальність:  
Гідротехнічне 
будівництво в 

річних 
спорудах і 

гідроелектрост
анціях, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007597, 

виданий 
08.07.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 100644, 
виданий 

08.07.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003637, 
виданий 

21.01.1993, 
Атестат 

професора 
12ПP 007052, 

виданий 
01.07.2011

41 Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних 
доріг та 
аеродромів

1. д.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(05.23.05 «Будівельні 
матеріали та 
вироби»),
(ДД №007597), тема 
дисертації: «Розвиток 
наукових основ 
підвищення 
довговічності 
суднобудівельних 
бетонів», професор за 
кафедрою 
Проектування, 
будівництва та 
експлуатації 
автомобільних доріг, 
(12ПР№ 007052); 
Заслужений діяч 
науки і техніки 
України,  ПЗ 
№004065;
2.2020 р. Підвищення 
кваліфікації в Службі 
автомобільних доріг 
Одеської області  з 
15.09.2020 р. по 
15.11.2020 р., наказ 
про направлення  № 
519/вк від 
11.09.2020р.; наказ 
про проходження 
№213/вк від 
14.04.2021 р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.):
пп.: 
1,2,3,4,6,7,8,14,19,20;
Пункт №1.
1)  Modified expanded 
clay lightweight 
concreters for thin 
walled reinforced 
concrete floating 
structures/ Mishutin A., 
Kroviakov S. ,  Pishev 
O,  Soldo B.// Texnickl  
Journal- September-
2017 . No.3- pp. 121-
124.
2) Kroviakov S., 
Mishutin A., Pishev O. 
Management of the 
properties of 
shipbuilding expanded 
clay lightweight 
concrete. International 
Journal of Engineering 
& Technology, 2018, 
Vol 7, No 3.2, pp. 245-
249 (Індексується 
Scopus). 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/14412/584
2
3)  Mishutin A., 
Kroviakov S., Mishutin 
N., Bogutsky V. 



Modified expanded clay 
lightweight concretes 
for thin-walled floating 
structures. Proceedings 
of the Second 
International 
Conference on Concrete 
Sustainability. ICCS16. 
Madrid, Spain, 2016. P. 
741-747(індексується 
Web of Science Core 
Collection)
4) Мішутін А.В. 
Довговічність бетонів 
на вапняковому 
щебені, обробленому 
цементною суспензією 
/ А.В. Мішутін, С.О. 
Кровяков, А.О. 
Полторапавлов // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. №67 – 
Одеса: ОДАБА, 2017. – 
С. 89-95
5) Мишутин А.В., 
Заволока М.В., 
Твердохлеб 
А.Л.Факторы 
влияющие на 
устойчивость 
асфальтобетонного 
покрытия к 
образованию 
келейности Вестник 
№ 68 ОГАСА,2017г.
6) Мішутін А.В., 
Заволока М.В. 
Обследование моста 
через реку Чичиклея 
по ул..Центральная в 
пгт. Николаевка. 
Вісник №4, НУВГП, с. 
147-156, 2019 р.
7) Декоративний 
конструкційний 
керамзитобетон на 
обробленому 
цементною суспензією 
гравії / Кровяков С.О., 
Петричко С.М., 
Дудник Л.В., Ткаченко 
Г.Г//  Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. №66 – 
Одеса: ОДАБА, 2017. – 
С.66 – 71
8) Мішутін 
А.В.,Кровяков 
С.О.,Дудник Л.В., 
Модифіковані 
керамзитобетони 
забезпеченої 
довговічності для 
тонкостінних 
конструкцій морських 
гідротехнічних 
споруд, Вісник № 
78,ОДАБА ,с. 89-
98,2020 р.
Пункт № 2
1) Патент на корисну 
модель №140676  
УКРАЇНА 
СИРОВИННА 
БЕТОННА СУМІШ /  
МПК С04B 20/06, 
28/04. 111/20,  
№20190859, 



опубл.10.03.2020, 
бюл.№5.
2) Патент на корисну 
модель №142380 
УКРАЇНА 
ЕЛЕКТРОПРОВІДНА 
СУМІШ /МПК С04В 
28/00, № а201908057, 
опубл.10.06.2020, 
бюл.№11
Пункт №3
Л.Й. Дворкін, А.В. 
Мішутін, 
С.О.Кровяков, 
О.М.Бордюженко, 
Л.Кінтя.,Ефективні 
види фібро бетонів, 
Рівне, Одеса-2021 
р.247 с.
Пункт № 4
1) Мішутін А.В. 
Кровяков С.О. 
Методичні вказівки до 
магістерської роботи 
для студентів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «магістр» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Автомобільні дороги 
і аеродроми та 
транспортні системи». 
Одеса:ОДАБА,2018 – 
20 с.
2) Мішутін А.В. 
Гапоненко К.О.
(Мороз).Конспект 
лекцій з дисципліни 
«Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та штучних споруд» 
Одеса,ОДАБА, 2019, 
78с.
3) Мішутін А.В. 
Гапоненко К.О 
«Будівництво 
автомобільних доріг  
та аеродромів в 
особливих умовах» 
ОДАБА, 2020, 46с.
Пункт №6
1) Кровяков Сергій 
Олексійович 2019 р. 
ДД 008810
2) Піщев Олег 
Віталійович 2020 р. 
ДК№057674  від 
24.09.2020 р.
3) Рубцова Юлія 
Олександрівна 2021 р. 
ДК № 059908 від 
15.04.2021 р.
Пункт № 7
1) Офіційний опонент: 
Марущак У. Д.  за 
темою дисертаційної 
роботи: 
«Наномодифіковані 
надшвидкотверднучі 
цементуючі системи 
та високо 
функціональні бетони 
на їх основі», за 
спеціальністю 
05.23.05 – будівельні 
матеріали та вироби 
галузь знань 19 – 



архітектура і 
будівництво.2019 р.
2) Офіційний опонент 
: Онищенко А.М. за 
темою дисертаційної 
роботи : Наукові 
основи підвищення 
стійкості 
асфальтобетонного 
покриття до 
утворення колії на 
автодорожніх мостах 
2019 р.
3) Офіційний опонент 
: Суханевич М.В., за 
темою дисертаційної 
роботи : Наукові 
засади отримання 
гідроізоляційних 
розчинів на основі 
цементних 
композицій, 
модифікованих 
вуглецевими 
добавками» 2020 р.
4) Офіційний опонент 
: Цибульський Віталій 
Моколайович за 
темою дисертаційної 
роботи:Удосконаленн
я методу розрахунку 
жорсткого 
дорожнього одягу 
мостів з композитною 
арматурою.2021 р.
5) Член 
спеціалізованої Ради  
ОДАБА  Наказ  
«Міністерства освіти 
України» №893 від 
24.05.2018 р.
Пункт № 8
1) Розробка проектно-
кошторисної 
документації 
«Реконструкція 
заливного колектору 
Середньофонтанської 
балки у м. Одеса» 
керівник А.В. 
Мішутін. 2016 р.
2) № 4445  від 
19.06.18 керівник А.В. 
Мішутін
Розробка проектно-
кошторисної 
документації на 
капітальний ремонт 
конструктивних 
елементів (демонтаж 
плит покриття, 
ригелів, посилення 
залізобетонних 
колон,монтаж плит 
покриття, ригелів, 
демонтаж і монтаж 
вентиляції та 
улаштування м’якого 
покриття) споруди 
басейну  спортивного 
комплексу «Динамо», 
Одеської обласної 
організації 
фізкультурно-
спортивного 
товариства «Динамо», 
м. Одеса, 
Мукачівський 
провулок, 4а
3) Член редколегії  
Вісник ОДАБА;



4) Член редколегії 
НТУ «Автомобільні 
дороги і дорожнє 
будівництво»
Пункт №14
1) Член жури II етап 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади по 
«Автомобільні дороги 
і аеродроми» 2016 р.
2) Призове місце на І 
турі всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, 2017 
рік (студент Бойченко 
Володимир ) 2017 р.
Пункт №19
1) Дійсний член 
Академії Будівництва 
України
2) Дійсний академік 
енергетики України 
3) Член 
Всеукраїнської 
громадської 
організації «Гільдія 
проектувальників у 
будівництві».
Пункт № 20
1) Експерт. 
Кваліфікаційний 
сертифікат АЕ 002622
2) Директор центру 
НТТМ по АБ  від 
1.02.1991
4. Посилання на 
профілі та публікації:
1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57215917621&zon
e= 
2. профіль 
WebofSciencе:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/9553820 
3. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=WZl9ST0A
AAAJ

186394 Мішутін 
Андрій 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1974, 
спеціальність:  
Гідротехнічне 
будівництво в 

річних 
спорудах і 

гідроелектрост
анціях, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007597, 

виданий 
08.07.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 100644, 
виданий 

08.07.1987, 
Атестат 

41 Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних 
доріг та  
штучних 
споруд

1. д.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(05.23.05 «Будівельні 
матеріали та 
вироби»),
(ДД №007597), тема 
дисертації: «Розвиток 
наукових основ 
підвищення 
довговічності 
суднобудівельних 
бетонів», професор за 
кафедрою 
Проектування, 
будівництва та 
експлуатації 
автомобільних доріг, 
(12ПР№ 007052); 
Заслужений діяч 
науки і техніки 
України,  ПЗ 
№004065;
2.2020 р. Підвищення 
кваліфікації в Службі 
автомобільних доріг 



доцента ДЦ 
003637, 
виданий 

21.01.1993, 
Атестат 

професора 
12ПP 007052, 

виданий 
01.07.2011

Одеської області  з 
15.09.2020 р. по 
15.11.2020 р., наказ 
про направлення  № 
519/вк від 
11.09.2020р.; наказ 
про проходження 
№213/вк від 
14.04.2021 р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.):
пп.: 
1,2,3,4,6,7,8,14,19,20;
Пункт №1.
1)  Modified expanded 
clay lightweight 
concreters for thin 
walled reinforced 
concrete floating 
structures/ Mishutin A., 
Kroviakov S. ,  Pishev 
O,  Soldo B.// Texnickl  
Journal- September-
2017 . No.3- pp. 121-
124.
2) Kroviakov S., 
Mishutin A., Pishev O. 
Management of the 
properties of 
shipbuilding expanded 
clay lightweight 
concrete. International 
Journal of Engineering 
& Technology, 2018, 
Vol 7, No 3.2, pp. 245-
249 (Індексується 
Scopus). 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/14412/584
2
3)  Mishutin A., 
Kroviakov S., Mishutin 
N., Bogutsky V. 
Modified expanded clay 
lightweight concretes 
for thin-walled floating 
structures. Proceedings 
of the Second 
International 
Conference on Concrete 
Sustainability. ICCS16. 
Madrid, Spain, 2016. P. 
741-747(індексується 
Web of Science Core 
Collection)
4) Мішутін А.В. 
Довговічність бетонів 
на вапняковому 
щебені, обробленому 
цементною суспензією 
/ А.В. Мішутін, С.О. 
Кровяков, А.О. 
Полторапавлов // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. №67 – 
Одеса: ОДАБА, 2017. – 
С. 89-95
5) Мишутин А.В., 
Заволока М.В., 
Твердохлеб 
А.Л.Факторы 
влияющие на 
устойчивость 



асфальтобетонного 
покрытия к 
образованию 
келейности Вестник 
№ 68 ОГАСА,2017г.
6) Мішутін А.В., 
Заволока М.В. 
Обследование моста 
через реку Чичиклея 
по ул..Центральная в 
пгт. Николаевка. 
Вісник №4, НУВГП, с. 
147-156, 2019 р.
7) Декоративний 
конструкційний 
керамзитобетон на 
обробленому 
цементною суспензією 
гравії / Кровяков С.О., 
Петричко С.М., 
Дудник Л.В., Ткаченко 
Г.Г//  Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. №66 – 
Одеса: ОДАБА, 2017. – 
С.66 – 71
8) Мішутін 
А.В.,Кровяков 
С.О.,Дудник Л.В., 
Модифіковані 
керамзитобетони 
забезпеченої 
довговічності для 
тонкостінних 
конструкцій морських 
гідротехнічних 
споруд, Вісник № 
78,ОДАБА ,с. 89-
98,2020 р.
Пункт № 2
1) Патент на корисну 
модель №140676  
УКРАЇНА 
СИРОВИННА 
БЕТОННА СУМІШ /  
МПК С04B 20/06, 
28/04. 111/20,  
№20190859, 
опубл.10.03.2020, 
бюл.№5.
2) Патент на корисну 
модель №142380 
УКРАЇНА 
ЕЛЕКТРОПРОВІДНА 
СУМІШ /МПК С04В 
28/00, № а201908057, 
опубл.10.06.2020, 
бюл.№11
Пункт №3
Л.Й. Дворкін, А.В. 
Мішутін, 
С.О.Кровяков, 
О.М.Бордюженко, 
Л.Кінтя.,Ефективні 
види фібро бетонів, 
Рівне, Одеса-2021 
р.247 с.
Пункт № 4
1) Мішутін А.В. 
Кровяков С.О. 
Методичні вказівки до 
магістерської роботи 
для студентів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «магістр» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 



«Автомобільні дороги 
і аеродроми та 
транспортні системи». 
Одеса:ОДАБА,2018 – 
20 с.
2) Мішутін А.В. 
Гапоненко К.О.
(Мороз).Конспект 
лекцій з дисципліни 
«Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та штучних споруд» 
Одеса,ОДАБА, 2019, 
78с.
3) Мішутін А.В. 
Гапоненко К.О 
«Будівництво 
автомобільних доріг  
та аеродромів в 
особливих умовах» 
ОДАБА, 2020, 46с.
Пункт №6
1) Кровяков Сергій 
Олексійович 2019 р. 
ДД 008810
2) Піщев Олег 
Віталійович 2020 р. 
ДК№057674  від 
24.09.2020 р.
3) Рубцова Юлія 
Олександрівна 2021 р. 
ДК № 059908 від 
15.04.2021 р.
Пункт № 7
1) Офіційний опонент: 
Марущак У. Д.  за 
темою дисертаційної 
роботи: 
«Наномодифіковані 
надшвидкотверднучі 
цементуючі системи 
та високо 
функціональні бетони 
на їх основі», за 
спеціальністю 
05.23.05 – будівельні 
матеріали та вироби 
галузь знань 19 – 
архітектура і 
будівництво.2019 р.
2) Офіційний опонент 
: Онищенко А.М. за 
темою дисертаційної 
роботи : Наукові 
основи підвищення 
стійкості 
асфальтобетонного 
покриття до 
утворення колії на 
автодорожніх мостах 
2019 р.
3) Офіційний опонент 
: Суханевич М.В., за 
темою дисертаційної 
роботи : Наукові 
засади отримання 
гідроізоляційних 
розчинів на основі 
цементних 
композицій, 
модифікованих 
вуглецевими 
добавками» 2020 р.
4) Офіційний опонент 
: Цибульський Віталій 
Моколайович за 
темою дисертаційної 
роботи:Удосконаленн
я методу розрахунку 
жорсткого 



дорожнього одягу 
мостів з композитною 
арматурою.2021 р.
5) Член 
спеціалізованої Ради  
ОДАБА  Наказ  
«Міністерства освіти 
України» №893 від 
24.05.2018 р.
Пункт № 8
1) Розробка проектно-
кошторисної 
документації 
«Реконструкція 
заливного колектору 
Середньофонтанської 
балки у м. Одеса» 
керівник А.В. 
Мішутін. 2016 р.
2) № 4445  від 
19.06.18 керівник А.В. 
Мішутін
Розробка проектно-
кошторисної 
документації на 
капітальний ремонт 
конструктивних 
елементів (демонтаж 
плит покриття, 
ригелів, посилення 
залізобетонних 
колон,монтаж плит 
покриття, ригелів, 
демонтаж і монтаж 
вентиляції та 
улаштування м’якого 
покриття) споруди 
басейну  спортивного 
комплексу «Динамо», 
Одеської обласної 
організації 
фізкультурно-
спортивного 
товариства «Динамо», 
м. Одеса, 
Мукачівський 
провулок, 4а
3) Член редколегії  
Вісник ОДАБА;
4) Член редколегії 
НТУ «Автомобільні 
дороги і дорожнє 
будівництво»
Пункт №14
1) Член жури II етап 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади по 
«Автомобільні дороги 
і аеродроми» 2016 р.
2) Призове місце на І 
турі всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, 2017 
рік (студент Бойченко 
Володимир ) 2017 р.
Пункт №19
1) Дійсний член 
Академії Будівництва 
України
2) Дійсний академік 
енергетики України 
3) Член 
Всеукраїнської 
громадської 
організації «Гільдія 
проектувальників у 
будівництві».
Пункт № 20
1) Експерт. 
Кваліфікаційний 



сертифікат АЕ 002622
2) Директор центру 
НТТМ по АБ  від 
1.02.1991
4. Посилання на 
профілі та публікації:
1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57215917621&zon
e= 
2. профіль 
WebofSciencе:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/9553820 
3. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=WZl9ST0A
AAAJ

1326 Кровяков 
Сергій 
Олексійович

Професор 
0,25 ставки, 
Сумісництв
о

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеська 
державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
1995, 

спеціальність:  
виробництво 
будівельних 
виробів та 

конструкцій, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 009513, 

виданий 
20.06.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004432, 
виданий 

13.10.1999

22 Ресурсозбереж
ення та новітні 
технології у 
будівництві 
автомобільних 
доріг та 
аеродромів

1. Д. т. н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(05.23.05 «Будівельні 
матеріали та 
вироби»), 
( ДД № 008810),тема 
дисертації 
«Експериментально-
теоретичні основи 
підвищення 
довговічності легких 
бетонів для 
тонкостінних 
гідротехнічних 
споруд», доцент 
кафедри міського 
будівництва та 
господарства ,
 (ДЦ №009156);
2. підвищення 
кваліфікації:
2.1. 2019 р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації участь у 
тренінгу 
"Впровадження  
принципів 
інклюзивної вищої 
освіти в освітній 
процес: соціальна та 
демократична 
необхідність" 
05.11.2019 р. м. Одеса, 
сертифікат, наказ про 
зарахування №739/вк 
від 08.11.2019 р.;
2.2. 2021 р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації захист 
докторської дисертації 
за спеціальністю 
05.23.05 «Будівельні 
матеріали та вироби», 
наказ про зарахування 
№232/вк від 
21.04.2021 р.; 
 3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,6,7,8,12,14;
Пункт 1:



1) Kroviakov S., 
Volchuk V., Zavoloka 
M. Fractal model of the 
influence of expanded 
clay concrete 
macrostructure on its 
strength. Key 
Engineering Materials, 
2020. Vol. 864, pp. 43-
52 
doi:10.4028/www.scien
tific.net/KEM.864.43 
(індексується Scopus)
2) Kroviakov Sergii, 
Volchuk Volodymyr, 
Zavoloka Mykhailo, 
Kryzhanovskyi Vitalii. 
Search for ranking 
approaches of 
expanded clay concrete 
quality criteria. 
Materials Science 
Forum, 2019, Vol. 968, 
pp 20-25. ISSN: 1662-
9752, 
doi:10.4028/www.scien
tific.net/MSF.968.20 
(Індексується Scopus)
3) Kroviakov S., 
Zavoloka M., Dudnik L., 
Kryzhanovskyi V. 
Comparison of strength 
and durability of 
concretes made with 
sulfate-resistant 
portland cement and 
portland cement with 
pozzolana additive. 
Electronic Journal of 
the faculty of civil 
engineering Osijek - e-
GFOS. 2019, no.19. pp. 
81-86. (Індексується 
WoS)
4) Volchuk V., 
Klymenko Ie., 
Kroviakov S.  Orešković 
M. Method of material 
quality estimation with 
usage of multifractal 
formalism. Tehnički 
glasnik 12, 2 (2018). 
(Technical Journal, 
Vol.12 No.2) P. 93-97 
(індексується Web of 
Science). 
https://hrcak.srce.hr/2
02359
5) Kryzhanovskiy V.O., 
Kroviakov S.O. 
Zavoloka M.V. 
Influence of metakaolin 
on properties of 
concrete modified with 
polycarboxylate 
admixture for rigid 
pavement repair. 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури, 2021, 
№82, C.90-97 DOI: 
10.31650/2415-377X-
2021-82-90-9762) 
Kryzhanovskiy V.O., 
Kroviakov S.O. Strength 
of rigid pavement 
concretes modified with 
polycarboxylate 
admixture on different 
types of cement. Вісник 



Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури, 2020, 
№79, С.92-98.
7) Дудник Л.В., 
Кровяков С.О., 
Мішутін А.В. 
Модифіковані 
керамзитобетони 
забезпеченої 
довговічності для 
тонкостінних 
конструкцій морських 
гідротехнічних 
споруд. Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури, 2020, 
№78, С. 89-96. doi: 
10.31650/2415-377X-
2020-78-89-96.  
8) Кровяков С.О., 
Дудник Л.В., 
Петричко С.М. 
Довговічність 
декоративних 
керамзитобетонів для 
тонкостінних 
конструкцій 
гідротехнічних 
споруд. 
Ресурсоекономні 
матеріали, 
конструкції, будівлі та 
споруди. Випуск 38. 
Рівне: НУВГП, 2020. 
С.203-213.
9) Кровяков С.О., 
Мішутін А.В., Дудник 
Л.В., Заволока М.В., 
Ткаченко Г.Г. 
Порівняння міцності і 
довговічності бетонів 
на сульфатостійкому 
портландцементі 
ССПЦ 400-Д0
та портландцементі з 
добавкою пуцолани 
ПЦ ІІ/А-П-500 Р-Н. 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури, 2019, 
№75, С.91-98.
10) Кровяков С.О. 
Наукові та практичні 
основи підвищення 
довговічності 
модифікованих 
бетонів на легких 
заповнювачах для 
тонкостінних 
гідротехнічних 
споруд. Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури, 2018, 
№73, С.73-80.
Пункт 3:
Ефективні види 
фібробетонів / Л.Й. 
Дворкін, А.В. Мішутін, 
С.О. Кровяков, О.М. 
Бордюженко, Л. 
Кінтя. Одеса: ОДАБА, 
2021. 249 с. ISBN 978-
617-7900-36-7  
(монографія)
Пункт 4: 
1) Петричко С.М., 
Кровяков С.О. 



Конспект лекцій з 
дисципліни штучні та 
водопропускні 
споруди 
на автомобільних 
дорогах  (частина 1). 
Одеса:ОДАБА, 2020. 
50 с.
2) Кровяков С.О., 
Дзюба С.В. Методичні 
вказівки до розробки 
атестаційної 
випускної роботи на 
здобуття освітнього 
ступеня магістр за 
освітньо-науковою 
програмою підготовки 
спеціальності 192 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
спеціалізації 
Промислове та 
цивільне будівництво. 
Одеса:ОДАБА, 2020. 
25 с.
3) Кровяков С.О. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Наукові 
основи довговічності 
автодоріг та 
аеродромів» для 
студентів освітнього 
рівня «магістр» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія», 
освітньо-професійна 
програма 
«Автомобільні дороги 
і аеродроми та 
транспортні системи». 
Одеса:ОДАБА, 2020. 
58 с.
4) Кровяков С.О. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Ресурсозбереження 
та новітні технології у 
будівництві автодоріг 
та аеродромів» для 
студентів освітнього 
рівня «магістр» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія», 
освітньо-професійна 
програма 
«Автомобільні дороги 
і аеродроми та 
транспортні системи» 
Одеса:ОДАБА,2019 – 
51 с.
Пункт 6:
Дудник Лідія 
Вікторівна. Ступень 
доктора філософії. 
Дата захисту: 
13.10.2020 р. Тема 
дисертації 
«Керамзитобетони 
для тонкостінних 
конструкцій морських 
гідротехнічних 
споруд», спеціальність 
192 Будівництво та 
цивільна інженерія. 
Диплом ДР № 000811, 
затверджений 
наказом Міністерства 
освіти і науки України 
від 26.11.2020 № 1471.



Пункт 7:
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.085.01 при 
ОДАБА (Наказ МОНУ 
№ 1428 від 15.11.2019)
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
05.052.04 при 
Вінницькому 
національному 
технічному 
університеті (Наказ 
МОН № 693 від 
10.05.2017)
Пункт 8:
1) Науковий керівник 
теми №4444 
«Дослідження 
міцності, 
водопоглинання, 
морозостійкості, 
водонепроникності та 
корозійної стійкості 
бетонів на основі 
сульфатостійкого 
портландцементу 
ССПЦ400-Д0 і 
портландцементу ПЦ-
ІІ/А-П-500Р-Н 
виробництва ПрАТ 
«ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКЦЕМЕН
Т»» (2018-2020 рр.)
2) Член редакційної 
колегії «Вісника 
ОДАБА» (2018-2021 
рр.)
3) Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
«Відновлення 
працездатності 
залізобетонних 
будівельних 
конструкцій, 
пошкоджених під час 
експлуатації та 
бойових дій». 2019-
2020 роки. Керівник 
Клименко Є.В. (2019-
2020 рр.)
4) Науковий керівник 
теми №4597 
«Визначення 
орієнтовної 
довговічності, 
показників 
експлуатаційної 
придатності та 
технічного стану 
покриттів злітно-
посадкової смуги та 
руліжних доріжок А1, 
А2, А4, А5, С3 
аеродромного 
комплексу 
міжнародного 
аеропорту «Одеса» за 
результатами 
технічного 
обстеження 
неруйнівними 
методами та аналізу 
наявної технічної 
документації» (2021 
р.)
Пункт 12: 
1) Ковров А.В., 
Кровяков С.О. 
Підсумки науково-



дослідної роботи в 
академії у 2020 році. 
Збірка тез доповідей 
77-ї науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. Одеса: 
ОДАБА, 2021. С. 1-2
2) Ковров А.В., 
Кровяков С.О., Гнип 
О.П. Особливості 
підготовки здобувачів 
третього рівня вищої 
освіти за освітньо-
науковою прорамою 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» в 
Одеській державній 
академії будівництва 
та архітектури. 
Матеріали XXVI 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
Частина 1. Одеса: 
ОДАБА, 2020. С. 125
3) Кровяков С.О., 
Крижановський В.О. 
Модифіковані бетони 
для влаштування і 
ремонту жорстких 
дорожніх покриттів. 
Збірник тез 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Структуроутворення 
та руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» Одеса: 
ОДАБА, 2021, С.52-55.
4) Кровяков С.О., 
Волчук В.М., Заволока 
М.В. Фрактальна 
модель впливу 
макроструктури 
керамзитобетону на 
його міцність. Тези 
доповідей VII 
Міжнародної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
інженерної механіки». 
Одеса: ОДАБА, 2020, 
С.190-194.
5) Антонюк Н.Р., 
Кровяков С.О. Щодо 
ролі періодичних 
наукових фахових 
видань у освітньому 
процесі на прикладі 
збірника наукових 
праць «Вісник 
одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури». 
Матеріали XXV 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
Частина 1. Одеса: 
ОДАБА, 2020. С. 134-
136



6) Ковров А.В., 
Кровяков С.О. 
Підсумки науково-
дослідної роботи в 
академії у 2019 році. 
Збірка тез доповідей 
76-ї науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. Одеса: 
ОДАБА, 2020. С. 1-2
Пункт 14: 
1) Призове місце на ІІ 
турі всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, 2020 
рік (студент Попов 
Данило).
2) Входив в 
організаційний 
комітет Першого туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт в 
ОДАБА, наказ 
№202/од від 
24.10.2017 р., наказ 
№194/од від 
26.10.2018 р., наказ 
№244/од від 
11.10.2019 р.
3) Призове місце на І 
турі всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, 2017 
рік (студент 
Гнатовський 
Михайло),наказ 
№68/д від 12.04.2017 
р.
4. Посилання на 
профілі та публікації:
1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57215915002&zon
e= 
2. профіль Web of 
Sciencе:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/9635590 
3. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=7gg0OsEA
AAAJ

37136 Клименко 
Євгеній 
Володимиро
вич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 006769, 

виданий 
02.07.2008, 

Атестат 
професора 

12ПP 004602, 
виданий 

38 Сучасні 
будівельні 
конструкції 

1.д.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(05.23.01 «Будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди»),
(ДД №006769), тема 
дисертації: 
«Методологія 
оцінювання, 
прогнозування та 
регулювання 
технічного стану 
будівель і споруд із 
залізобетону»,профес
ор кафедри 
Залізобетонних та 
кам’яних конструкцій, 



22.12.2006 (12ПР №004602);
2.підвищення 
кваліфікації:
2016р.: Національний 
університет 
"Львівська 
політехніка", кафедра 
Автомобільних доріг 
та мостів, 
індивідуальний план 
стажування, з 
10.05.2016р. по 
10.06.2016р., тема: 
"Ознайомлен ня з 
стандартами 
спеціалізації МТТ", 
наказ №351/вк від 
21.06.2016р.;      
2017 р.:
2.1. «Methodology of 
evaluation, prediction 
and regulation of the 
technicfk cjndition of 
buildings and 
cjnstructions». 
Університет «Сєвєр», 
Вараждин, Хорватія;
2.2. ДП «Науково-
дослідний інститут 
будівельних 
конструкцій» за 
темою «Особливості 
застосування нових 
державних 
будівельних норм з 
енергоефективності 
ДБН В.2.6-31 2016: 
Теплова ізоляція 
будівель», м. Одеса, 21 
липня 2017 р. , наказ 
№ 351/вк від 
21.06.2017 р., наказ 
про зарахування № 
776/вк від 08.12.2017 
р. ;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,1
3,14,19,20; 
Пункт 1:
1. Kos Ž., Gotal 
Dmitrović L., Klimenko 
E.: Developing a model 
of a strain 
(deformation) of a 
damaged reinforced 150 
concrete pillar in 
relation to a linear load 
capacity / Tehnički 
glasnik - technical 
journal / Znanstveno-
stručni časopis 
Sveučilišta Syever. 
Scientific professional 
yournal of University 
Nort. – Volume 11 
Number 4 Varaždin, 
October-December 
2017 Pages 150–154. 
Рецензується в Web of 
Science Core Collection.
2. Matija Orešković, 
Aleksej Aniskin, 
Ievgenii Klymenko. 
Analysis of Damaged 
Concrete Columns of 



Circular Cross-Section / 
Technical gazette. - 
Vol.25 No.2 April 2018. 
Pages 337-343. (Scopus 
і WoS)
3. Volodymyr Volchuk, 
Ievgenii Klymenko, 
Sergii Kroviakov, Matija 
Orešković. Method of 
material quality 
estimation with usage 
of multifractal 
formalism / Tehnički 
glasnik - technical 
journal / Znanstveno-
stručni časopis 
Sveučilišta Syever. 
Scientific professional 
yournal of University 
Nort. –. Volume 12 
Number 2 Varaždin, 
June 2018. Pages 93–
97 (WoS)
4. Loworka Gotal 
Dmitrowic, Kos Zelyko, 
Yevhenii Klymenko The 
Development of 
Prediction Model for 
Failure Force of 
Damaged Reinforced-
Concrete Slender 
Columns / Tehnički 
vjesnik. Technical 
gazette, Vol. 26 No. 6, 
November-December 
2019. Pages 1635-1641. 
(Scopus, WoS)
5. Klymenko Ye., 
Grynyova I., Kos Z. The 
Method of Calculating 
the Bearing Capacity of 
Compressed Stone 
Pillars / Proceedings of 
CEE 2019. Advances in 
Resource-saving 
Technologies and 
Materials in Civil and 
Environmental 
Engineering / Lviv, 
Ukraine. – pp. 161-167. 
(Scopus) 
6. Željko Kos, Viktor 
Pashynskyi, Yevhenii 
Klymenko, Mykola 
Pashynskyi Analysis of 
Methods for 
Determining Climate 
Loads at a Specified 
Territory Point by 
Meteorological Data / 
Tehnički glasnik – 
technical journal/ 
Znanstveno-stručni 
časopis Sveučilišta 
Syever. Scientific 
professional yournal of 
University Nort. – 
Volume 14 Number 2 
Varaždin, 2020. Pages 
206–211. 
doi.org/10.31803/tg-
20191125075805 (WoS)
7. Dovzhenko O.О., 
Pohribnyi V.V., 
Klymenko Ye.V., 
Orešković M. Use of 
extreme properties of 
deformation For 
estimation of strength 
of constructive 
Concrete and reinforced 



concrete / Of the 
national academy of 
sciences of the republic 
of Kazakhstan, Series of 
geology and technical 
sciences /  Volume 3, 
Number 441 (2020). 
Рages 32 – 39 
https://doi.org/10.3201
4/2020.2518-170X.51 
(Scopus)
8. Yevhenii Klymenko, 
Zeljko Kos, Iryna 
Grynyova, Olena 
Maksiuta Operation of 
Damager H-Shaped 
Columns / Springer 
Nature Switzerland AG 
2021, Z. Blikcharskyy 
(Ed.): EcoComfort 
2020, LNCE 100, pp. 
192–201, 2021. 
https://doi.org/10.1000
7/978-3-030-57340-
9_24 (Scopus)
9. Zeljko Kos, Yevhenii 
Klymenko, Kostiantyn 
Polianskyi, Andjelko 
Crnoja Research of the 
Residual Bearing 
Capacity and the Work 
of Damaged Reinforced 
Concrete Beams’ 
Inclined Sections / 
Tehnički glasnik – 
technical journal/ 
Znanstveno-stručni 
časopis Sveučilišta 
Syever. Scientific 
professional yournal of 
University Nort 
Varaždin. – Volume 14 
Number 4, (2020). 
Pages 206–211. (WoS)
10. Клименко Е.В. 
Экспериментальные 
исследования работы 
сжатых 
железобетонных 
поврежденных колонн 
различной гибкости / 
Е.В. Клименко, А.В. 
Павловський, Ж. Кос 
// Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури, –Одеса: 
ОДАБА, 2017. – Вип. 
66, –С. 35-40.
11. Клименко Е.В. 
Экспериментально-
статистическое 
моделирование 
работы 
железобетонных 
колонн, 
поврежденных в 
процессе 
эксплуатации / Е.В. 
Клименко, А.Д. 
Довгань, Ж. Кос // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури, –Одеса: 



ОДАБА, 2017. – Вип. 
67 –С. 37-42.
12. Клименко Є.В., 
Шокарев В.С., 
Шокарєв О.С., 
Шокарєв Є.О., 
Шокарєв А.В. 
Инновационные 
технологии по 
устранению 
сверхнормативного 
крена жилого дома в г. 
Одессе / Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури, –
Одеса: ОДАБА, 2017. – 
Вип. 69, грудень 2017, 
–С. 45-50.
13. Клименко Є.В., 
Довгань О.Д., 
Гриньова І.І. 
Experimental-statistical 
modeling of the work 
stone pills damaged in 
the operation process / 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та архі-
тектури. / Одеська 
державна академія 
будівництва та архі-
тектури, –Одеса: 
ОДАБА, 2018. – Вип. 
70, березень 2018, –С. 
34-39 (Index 
Copernicus)
14. Клименко Є.В., 
Антонюк Н.Р., Кос Ж. 
Несуча здатність 
залізобетонних 
елементів, 
пошкоджених при 
експлуатації / Наука 
та будівництво. – 
2018. – № 2 (16). – С. 
18-24.
15. Клименко Є.В., 
Гілодо О.Ю., Арсірій 
А.М. Забезпечення 
просторової стійкості 
при реконструкції 
житлових будинків 
минулих років 
забудови / 
Ресурсоекономні 
матеріали, 
конструкції, будівлі та 
споруди. Зб. наук. 
праць / Національний 
університет водного 
господарства та 
природокористування
. – Рівне, 2018. –Вип. 
36. – С. 372-379.
16. Клименко Є.В., 
Фроліна К.Л. 
Підвищення 
інвестиційної 
привабливості 
будівель шляхом 
впровадження 
оптимальної стратегії 
експлуатації / 
Національний 
університет водного 
господарства та 
природокористування



. – Рівне, 2018. –Вип. 
36. – С. 380-388.
17. Клименко Є.В., Кос 
Ж. Несуча здатність 
пошкоджених гнучких 
залізобетонних колон 
/ Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури, –Одеса: 
ОДАБА, 2018. – Вип. 
72, 2018, –С. 48-58.
18. Клименко Є.В., 
Гриньова І.І. 
Залишкова несуча 
здатність стиснутих 
кам’яних стовпів / 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури, –Одеса: 
ОДАБА, – Вип. 74, 
2019, –С. 24-32.
19. Клименко Є.В., 
Бояджі А.О., 
Полянський К.В. 
About the experimental 
investigation of residual 
bearing capacity of 
damager reinforced 
concrete beams inclined 
sections / Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури, –
Одеса: ОДАБА, – Вип. 
75, 2019, –С. 37-43.
20. Клименко Є.В., 
Полянський К.В. 
Експериментальні 
дослідження 
напружено-
деформованого стану 
пошкоджених 
залізобетонних балок 
/ Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архіектури. / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури, –Одеса: 
ОДАБА, – Вип. 76, 
2019, –С. 24-30.
21. Клименко Є.В., 
Антонюк Н.Р., 
Полянський К.В. 
Моделювання роботи 
пошкоджених 
залізобетонних балок 
в ПК «ЛІРА-САПР» / 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури, –Одеса: 
ОДАБА, – Вип. 77, 
2019, –С. 58-65.
22. Карпюк І.А., 
Карпюк В.М., 



Клименко Є.В., 
Целікова А.С., 
Худобич А.О. 
Comparative analysis of 
research and calculated 
values of bearing 
capacity of reinforced 
concrete and basalt 
concrete beams 
according to 
recommendations of 
national design 
standards / Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури, –
Одеса: ОДАБА, 2020. 
– Вип.80, –С. 43-49. 
DOI: 10.31650/2415-
377X-2020-80-43-49.
Пункт 2
1. Клименко Є.В., 
Козир В.А. 
Арматурный каркас / 
А. С. № 1679007, 
опубликовано в 
бюллетене № 35, 1992.
2. Клименко Є.В., 
Винников Ю.Л., 
Погрібний В.В. 
Деклараційний патент 
на винахід „Паля“ / 
Патент № 28589 А, 
заявка від 9 липня 
1997 р. опублікований 
16.10.2000.
3. Клименко Є.В., 
Чернєва О.С. Патент 
на корисну модель 
„Спосіб підсилення 
стику стін“ / Патент 
№ 28855, заявка u№ 
200708908, заявка від 
2 серпня 2007 р. Бюл. 
№ 21 від 25.12.2007.
4. Клименко Є.В. 
Патент на корисну 
модель „Спосіб 
підсилення цегляного 
стовпа цегляною 
обоймою“ / Є.В. 
Клименко, І.О. Білоус 
// Патент № 94273, 
заявка u№ 201404749 
від 5.05.2014 р., 
бюлетень від 
10.11.2014.
5. Клименко Є.В. 
Патент на корисну 
модель „Спосіб 
підсилення цегляного 
стовпа цегляною 
обоймою з 
використанням 
з’єднувальної 
арматури“ / Є.В. 
Клименко, І.О. Білоус 
// Патент № 94271, 
заявка u№ 201404747 
від 5.05.2014 р., 
бюлетень від 
10.11.2014.
Пункт 3
1. Кlymenko I.V. 
Capacity of Damaged 
reinforced concrete 
beams: Monograf / I.V. 
Кlymenko, Ares 



Mohammed Ismael // 
Odessa, OSACEA. 2017, 
– 162 p. (50%).
2. Клименко Є.В. 
Підсилення 
залізобетонних 
конструкцій / Є.В. 
Клименко, О.О. 
Постернак, С.А. 
Кравченко // 
Навчальний посібник. 
– Одеса, ОДАБА, 2017. 
–177 с. (33%)
3. Клименко Є.В., 
Орешкович М. 
Damaged circular 
columns: research and 
calculation // 
Монографія. - 
University Nord, 
Korpivnica/Varaždin 
and Odessa state 
academy of civil 
engineering and 
architecture. – 2018. - 
S. 169.
4. Yevhenii Klymenko, 
Iryna Grynyova 
Influence of damages in 
structures while 
optimizing design 
decisions in civil 
engineering / 
Optimization of 
architectural, 
constructive, 
organizational and 
technological decisions 
of civil construction. 
Monograph. General 
edition by O. Menejljuk, 
O. Nikiforov. Riga: 
Omni Scriptum 
Publishing, 2019,p. p. 
36-58.
5. Агаєва О.А., Застава 
М.М., Карпюк 
В.М.Клименко Є.В. 
Надійність прогінних 
залізобетонних 
конструкцій: 
монографія / Одеса: 
ОДАБА,2019. – 174 с.
Пункт 4
1. Клименко Є.В. Курс 
лекцій з дисципліни 
„Конструкції будівель 
і споруд 3“ для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного 
рівня „Бакалавр“ 
напрямку 
„Архітектура“, форма 
навчання – денна / 
Є.В. Клименко, О.О. 
Постернак, С.А. 
Кравченко // Одеса: 
ОДАБА, 2016. – 112 с.
2. Клименко Є.В. 
Розширений план 
лекцій з дисципліни 
«Інженерні споруди» 
для студентів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Промислове та 



цивільне будівництво 
/ Є.В. Клименко, О.О. 
Постернак, С.А. 
Кравченко // Одеса: 
ОДАБА, 2017. – 17 с.
3. Клименко Є.В. 
Підсилення 
залізобетонних 
конструкцій / Є.В. 
Клименко, О.О. 
Постернак, С.А. 
Кравченко // 
Навчальний посібник. 
– Одеса, ОДАБА, 2017. 
–177 с.
Пункт 6
1. Кос Желько 
«Напружено-
деформований стан та 
залишкова несуча 
здатність гнучких 
стиснутих 
залізобетонних 
пошкоджених 
елементів», 2019 р. 
Наказ МОН України 
від 05.03.19 р., № 308
2. Гриньова Ірина 
Іванівна « 
Напружено-
деформований стан та 
залишкова несуча 
здатність камʼяних 
стовпів», 2019 р. 
Наказ МОН України 
від 15.10.2019 р., № 
1301.
3. Полянський 
Костянтин 
Валерійович 
«Напружено-
деформований стан та 
несуча здатність 
похилих перерізів 
пошкоджених 
залізобетонних 
балок», 2021. Наказ 
МОН України від 
15.04.2021 р. № 420.
Пункт 7
Голова 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.085.01 при 
Одеській державній 
академії будівництва 
та архітектури. Наказ 
МОН України від 
11.07.2016 р. № 820.
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.052.18 при НУ 
«Львівська 
політехніка». Наказ 
МОН України від 
28.12.2017 № 1714.
Пункт 8
Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи, що 
виконується за 
рахунок державного 
бюджету, № 121.
Відповідальний 
редактор, член 
редколегії  збірника 
«Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури»,.
визнаного фаховим 
наказ МОН України 



№374 від 13.03.2017 
р., рецензується 
Copernicus 
International
Член редколегії 
Tehnički glasnik. 
Technical journal. 
Znanstveno-stručni 
časopis Sveučilišta 
Syever. Scientific 
professional yournal of 
University Nort. – 
Varaždin. 
Рецензується в Web of 
Science Core Collection.
Пункт 9
Член спеціалізованої 
секції «Нових речовин 
і матеріалів» Комітету 
з Державних премій 
України в галузі науки 
і техніки України.
Член секції № 14 
«Технології 
будівництва, дизайн, 
архітектура» Наукової 
ради Міністерства 
освіти і науки 
України. Наказ МОН 
України від 22.01.2016 
р. № 45, додаток 3.
Пункт 11
Консультування 
установ, підприємств, 
організацій з 1980 
року.
Пункт 12
1. Клименко Є.В., 
Гриньова І.І. 
Планування 
експерименту з 
визначення впливу 
різних видів 
пошкодження 
кам’яних стовпів на 
залишкову несучу 
здатність // XLVII 
Науково-технічна 
конференція 
факультету 
будівництва, 
теплоенергетики та 
газопостачання. – 
Вінниця, 2018 / 
https://conferences.vnt
u.edu.ua/index.php/all-
fbtegp/all-fbtegp-
2018/paper/viewFile/4
462/3934
2. Клименко Є.В. 
Активізація наукової 
роботи студентів, як 
фактор підвищення 
освітнього рівня // 
Управління якістю 
підготовки фахівців: 
матеріали ХХІІІ 
Міжнар. наук.-метод. 
конф. 19-20 квітня. – 
Одеса: ОДАБА, 2018. - 
Частина. 1. – C. 151-152
3. Клименко Є.В., 
Гриньова І.І. 
Моделювання роботи 
пошкоджених 
кам’яних стовпів у ПК 
COMPEX // Тези 
доповідей 74-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-



викладацького складу 
академії, 17-18 травня. 
– Одеса: ОДАБА, 2018. 
– С. 162
4. Клименко Є.В., 
Кровяков С.О. 
Науково-дослідна 
робота як невід’ємна 
частина діяльності 
академії. Результати 
роботи та найближчі 
задачі // Тези 
доповідей 74-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії, 17-18 травня. 
– Одеса: ОДАБА, 2018. 
С. 3-5
5. Клименко Є.В., Кос 
Ж. Особливості 
роботи гнучких 
залізобетонних колон, 
пошкоджених в 
процесі експлуатації 
// Тези доповідей 74-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії, 17-18 травня. 
– Одеса: ОДАБА, 2018. 
– С. 160.
6. Клименко Є.В. 
Наукова робота 
студентів, як шлях 
удосконалення освіти 
/ Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки, фахівців» 
ч. 2, конференція 
ХХVI, 22 квітня 2021 р
Пункт 13
Проведення занять 
англійською мовою 
для хорватських 
студентів у 2019 р. 
(Сертифікат ОДАБА).
Пункт 14
В 2018 р. Романюк 
Дар'я Володимирівна 
зайняла призове місце 
в 1-му турі конкурсу 
студентських 
наукових робіт за 
спеціальністю 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія на 
тему «Подання 
методики 
моделювання 
залізобетонної балки в 
ПК «ЛИРА-САПР»».
Пункт 19
1.Дійсний член 
Академії будівництва 
України по Одеському 
територіальному 
відділенню. Диплом 
№ 1127 від 22 березня 
29011 р.
2.Дійсний член 
(академік) Інженерної 
академії  України 
протокол № 16 від 
23.06.2005 р., диплом 
№ 191.



3.Член Всеукраїнської 
громадської 
організації «Асоціація 
експертів будівельної 
галузі» з 13.12.2017 р.
Пункт 20: Заступник 
директора Проектного 
інституту при ОДАБА
4.  Посилання на 
профілі та публікації:
1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57210746673
2. профіль 
WebofSciencе:
https://app.webofknow
ledge.com/author/recor
d/14126404 
3.  профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=-
P_MEX8AAAAJ

132836 Мартинов 
Володимир 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1981, 
спеціальність:  
виробництво 
будівельних 
виробів та 

конструкцій, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007340, 

виданий 
01.02.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 023397, 
виданий 

17.10.1990, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
002058, 
виданий 

29.06.1995

38 Сучасні 
будівельні 
матеріали

1.Д.т.н.,05.23.05«Будів
ельні матеріали і 
вироби» (ДД № 
007340),тема 
дисертації 
«Експерементально-
теоретичні основи 
отримання 
пінобетонів з заданою 
структурою та 
прогнозованими 
властивостями»,доцен
т кафедри 
Виробництва 
будівельних виробів і 
конструкцій 
(ДЦ АР №002058),  
2. стажування 2018 р., 
ТОВ КМД "Камбіо", з 
01.11.2018 р. по 
30.11.2018 р.,  
програма стажування, 
наказ про зарахування 
№ 791/вк від 
11.12.2018 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.:1,4,5,6,7,11,20; 
Пункт 1:
1. Krylov E., Martynov 
V., Mykolaiets M., 
Martynova O., Vietokh 
O. Influence of 
modification of the 
solid component on the 
properties of non-
autoclaved aerated 
concrete, Eastern-
European Journal of  
Enterprise 
Technologies, Vol. 3, 
No. 6 (99), 2019, Р. 53-
59. doi: 10.15587 / 
1729-4061.2019.171012
2. Мартынов В.И. / 
Последовательность 
формирования 
структуры 
межпоровые 
перегородок в 
ячеистом бетоне // 



Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2016. – Вип.62 – С.115-
118.
3. Мартынов В.И., 
Ветох А.М., Антонюк 
Н.Р.,Бойко Т.В / 
Влияние акустической 
активации на свойства 
пенобетона // Вісник 
Одеської Державної 
академії будівництва 
та архітектури, Одеса, 
2018, - Вип.71-С.70-74.
4. Мартынов В.И., 
Крылов Е.А. / 
Применение 
вторичных продуктов 
в производстве 
неавтоклавного 
газобетона // Вісник 
Одеської Державної 
академії будівництва 
та архітектури, Одеса, 
2016, - Вип.62-С.101-
105.
5. Мартинов В.І. / 
Моделювання процесу 
структуроутворення 
пінобетону та методи 
оцінки характеру його 
структури // Вісник 
Одеської Державної 
академії будівництва 
та архітектури, Одеса, 
2017, - Вип.67-С.78-83.
6. V Martynov/ Triad 
«Structure, 
Information, 
Fractality» // Published 
under licence by IOP 
Publishing Ltd IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, Volume 
1162, International 
Scientific and Technical 
Conference: 
Structuring, Strength 
and Destruction of 
Composite Materials 
and Structures 
(SSDCMS 2021) 8th-
9th April 2021, Odessa, 
Ukraine.
Пункт 4:
1. МЕТОДИЧНІ 
ВКАЗІВКИ з 
навчальної 
компоненти «Сучасні 
матеріали, конструкції 
та інженерні мережі 
та обладнання»  для 
виконання 
практичних занять та 
розрахунково-
графічної  роботи для 
студентів освітнього 
рівня – «Магістр» 
(форм навчання -  
денна та заочна).
2. МЕТОДИЧНІ 
ВКАЗІВКИ з 
навчальної 
компоненти „Фізичне 
матеріалознавство” 
для виконання  
розрахунково-
графічної  роботи та 



практичних занять 
для студентів 
освітнього рівня – 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» (форм 
навчання -  денна та 
заочна).
3. МЕТОДИЧНІ 
ВКАЗІВКИ для 
виконання курсової 
роботи  з дисципліни 
„Бетони і будівельні 
розчини ” для 
студентів за напрямом 
підготовки 6.060101 
„Будівництво” 
професійного 
спрямування 
“Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів” денної та 
заочної форм 
навчання. 
4. МЕТОДИЧНІ 
ВКАЗІВКИ для 
виконання курсової 
роботи  з дисципліни 
„Бетони і будівельні 
розчини 2-га частина” 
для студентів за 
напрямом підготовки 
6.060101 
„Будівництво” 
професійного 
спрямування 
“Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів” денної та 
заочної форм 
навчання.
Пункт 5:
Захист докторської 
дисертації 19.12.2017 
р.
Пункт 6:
Крилов Євген 
Олександрович – 
наукове керівництво, 
2020 р.
Пункт 7:
1. Горніковська Ірина 
Богданівна, тема 
«Неавтоклавний 
пінобетон для шарів 
дорожніх одягів 
автомобільних доріг», 
2020 р.
2. Дуднік Лідія 
Вікторівна, тема 
«Керамзитобетони 
для тонкостінних 
конструкцій морських 
гідротехнічних 
споруд», 2020 р.
Пункт 11:
З 15.01.2018 р 
незалежний 
консультант з питань 
технології бетону ТОВ 
«СІБ БУД ІНВЕСТ».
Пункт 20:
Начальник науково-
дослідної частини 
Одеської державної 
академії будівництва 



та архітектури 2006-
2011р.
Розробник робочих 
програм та 
методичних вказівок
4. Посилання на 
профілі :
1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57209718495&zo
ne= 

79816 Камбур 
Ольга 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеську 
державну 
академію 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054214, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046742, 
виданий 

25.02.2016

19 Економіка 
галузі

1.к.ек.н., 051 
«Економіка» 
(08.00.06 «Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища»), 
(ДК№054214),тема 
дисертації: 
«Екологічні платежі 
та квоти в 
удосконаленні 
регуляторного впливу 
на 
природокористування
»,
доцент кафедри 
Економіки 
підприємства, (12ДЦ 
№04674);
 2.підвищення 
кваліфікації 
2.1. 2017р.: Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації участь у 
Міжнародній науковій 
конференції 
"Економіко-екологічні 
проблеми сучасності у 
дослідженнях 
молодих науковців", 
яка проходила у м. 
Одеса 26-29 черня 
2017р.; та 
проходження 
теоретико-
практичного курсу по 
роботі з 
комп’ютерною 
програмою "M.E.Doc" 
у травні 2017 року, 
сертифікат СУМДУ/В 
0014 , наказ про 
зарахування №205/вк 
від 02.04.2018р.;
2.2. 2020 р. 
Зарахування як 
підвищення 
кваліфікації 
проходження курсу 
«Ефективні рішення 
Google for Education 
для хмарної 
взаємодії» з 12.11.2020 
р. по 22.11.2020р., 
проходження курсу 
«Критичне мислення 
для освітян від 
Prometheus», участь у 
вебінарі «Створення 
та адміністрування 
сайту закладу освіти» 
01.07.2020р., наказ 
№690/вк від 
02.12.2020р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 



Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.):
 пп.1,3,4,12,14;
Пункт 1:
1. Камбур О.Л, 
Серьогіна Н.В., 
Петрищенко Н.А. 
Проблеми реалізації 
регіональних 
стратегій розвитку . 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. Ел. 
наукове фахове 
видання.  Випуск 4,¬- 
Миколаїв:  
Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського, 
2015.- 1099с. С.685-
688. Режим доступу 
http://global-
national.in.ua/issue-4-
2015/12-vipusk-4-
berezen-2015-r/653-
kambur-o-l-serogina-n-
v-petrishchenko-n-a-
problemi-realizatsiji-
regionalnikh-strategij-
rozvitku(фахове 
видання)
2. Камбур О.Л., 
Костенок Я.О. 
Особливості 
функціонування 
депозитарної системи 
України . Фінансовий 
простір. Міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Ел. наукове 
фахове видання.  
№3(19),2015. 
Черкаський інститут 
банківської справи 
університету 
банківської справи 
НБУ.-323с.- С.122-126. 
Режим доступу  
http://fp.cibs.ck.ua/ma
in/uk/18 (фахове 
видання)
3. Камбур О.Л., 
Костенок 
Я.О.Особливості 
стимулювання заходів 
з енергозбереження 
на державних та 
комунальних 
підприємствах. 
Інвестиції: практика 
та досвід : наук.-практ. 
журн. Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра 
Могили, Випуск 22. 
Київ, Центр,2015. -168 
с. С.71-74 (фахове 
видання)
4. Камбур О.Л. 
Удосконалення 
механізму державної 
підтримки 
енергозбереження в 
сучасних умовах. 
Механізм 
регулювання 
економіки: 
Мiжнародний 
науковий журнал: 



Випуск 3. – Суми, 
2015.– 109с. С. 47-57 
(фахове видання)
5. Камбур О.Л.,  
Ракицька С. О., 
Тюлькіна К. О. 
Розвиток 
підприємницьких 
здібностей майбутніх 
фахівців під час 
вирішення 
інвестиційних задач . 
Інвестиції: практика 
та досвід : наук.-практ. 
журн. Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра 
Могили, Випуск 1. 
Київ, Центр,2018. -124 
с. С.19-24 (фахове 
видання)
6. Камбур О. Л., 
Петрищенко Н. А. 
Маркетинг 
енергозбереження на 
підприємствах. 
Ефективна економіка. 
2018. № 9. – URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6534 (дата 
звернення: 
11.06.2020).
Пункт 3:
1. Економіка 
будівельного 
підприємства: 
підручник / Т.О. 
Окландер, І. А. 
Педько, О.Л. Камбур 
та ін.:  Одеса: ОДАБА, 
2017. 363 с.
2. Економіка 
будівельного 
підприємства: 
підручник / Т.О. 
Окландер, І. А. 
Педько, О.Л. Камбур 
та ін.:  К: Центр 
учбової літератури, 
2018. 363 с.
3. Камбур О.Л., 
Серьогіна Н.В., 
Петрищенко Н.А. 
Актуальні напрями 
для підвищення 
конкурентоспроможн
ості будівельних 
підприємств. 
Marketing technologies 
of business 
development: 
[monograph]. 
Katowice: Publishing 
House of Katowice 
School of Technology, 
2020. С. 130-137.
Пункт 4:
1. Ракицька С.О., 
Камбур О.Л., Теорло 
Н.А. Методичні 
вказівки з дисципліни 
«Стратегічне 
управління 
підприємством» до 
виконання курсової 
роботи. Одеса: 
ОДАБА, кафедра ЕП. 
2017.- 48с.
2. МВ до виконання 
випускної роботи 
бакалаврів. Галузь 



знань 07 «Управління 
та адміністрування». 
Спеціальність 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність. 
Спеціалізація 
«Економіка 
будівельного 
підприємства» / 
Укладачі: Окландер 
Т.О., Гречановська 
І.Г., Ракицька С.О., 
Педько І.А., Камбур 
О.Л., Тюлькіна К.О., 
Добролюбська Г.І., 
Кулікова Л.В., Жусь 
О.М., Серьогіна Н.В., 
Петрищенко Н.А., 
Осетян О.М., Ветрогон 
О.В. – Одеса: ОДАБА, 
2016. – 24 с.
3. МВ до виконання та 
захисту дипломних 
робіт спеціаліста. 
Галузь знань 07 
«Управління та 
адміністрування». 
Спеціальність 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність. 
Спеціалізація 
«Економіка 
будівельного 
підприємства» 
студентам денної та 
заочної форми 
навчання / Укладачі: 
Окландер Т.О., 
Гречановська І.Г., 
Ракицька С.О., Педько 
І.А., Камбур О.Л., 
Тюлькіна К.О., 
Сааджан І.А., 
Мозгальова В.М., 
Добролюбська Г.І., 
Кулікова Л.В., Жусь 
О.М., Серьогіна Н.В., 
Петрищенко Н.А., 
Осетян О.М., Ветрогон 
О.В. – Одеса: ОДАБА, 
2016. – 26 с.
4. МВ до виконання 
РГР та вихідні дані з 
дисципліни: 
фінансова діяльність 
будівельних 
організацій. . Галузь 
знань 07 «Управління 
та адміністрування». 
Спеціальність 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність./Укладачі 
Кулікова Л.В., Камбур 
О.Л., Петрищенко 
Н.А., 2016. – 30с
5. МВ до виконання 
РГР з дисципліни 
«Економічне 
обґрунтування 
діяльності з 
енергозбереження у 
будівництві» Галузь 
знань 07 «Управління 
та 
адміністрування»./Ук
ладач Камбур О.Л., 
2018.-26с
6. Камбур О.Л., 



Серьогіна Н.В. 
Петрищенко Н.А., 
Кулікова Л.В., Жусь 
О.М. Методичні 
вказівки до виконання 
РГР для студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія», 
ОП "Промислове і 
цивільне 
будівництво", 
«Організація 
технічного нагляду у 
будівництві». Одеса: 
ОДАБА, 2020.
7. Камбур 
ОЛ.,Серьогіна Н.В., 
Окландер Т.О., 
Ракицька С.О., 
Тюлькіна К.О., 
Кулікова Л.В., Жусь 
О.М., Петрищенко 
Н.А., Осетян О.М., 
Ветрогон О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
кваліфікаційної 
роботи для студентів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня освітньо-
професійної програми  
– Економіка 
будівельного 
підприємства 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». Одеса: 
ОДАБА, 2020.
Пункт 12:
1. Камбур О.Л., 
Петрищенко Н.А. 
Маркетинг у розвитку 
туристичного 
потенціалу регіонів. 
Матеріали XI 
міжнародної науково-
практичної 
конференції Розвиток 
маркетингової 
діяльності в умовах 
економічної 
глобалізації. Одеса. 
2019. С.106-109
2. Камбур О.Л., 
Ветрогон О.В. 
Особливості 
зонування приміських 
територій // 
Проблеми та 
перспективи 
будівельного 
комплексу м.Одеси: 
Науково-практ. конф.: 
22-24 вересня 2016 р. 
тез доп.: Одеса, 
ОДАБА, 2016. – С.33
3. Olga Kambur, 
Nataliia Petryshchenko, 
Nataliia Serohina . 
Factors affecting the 
development of tourism 
industry. Economic and 
Social Development 
(Book of Proceedings): 
32nd International 
Scientific Conference 
on Economic and Social 
Development.  Odessa, 



2018. p.125-133. URL 
http://www.esd-
conference.com/upload
/book_of_proceedings/
Book_of_Proceedings_
esdOdessa2018_Online.
pdf.
4. Камбур О.Л., 
Петрищенко Н.А., 
Серегина 
Н.В.Государственно 
частное партнерство в 
сфере 
энергозбережения 
Украины [Текст] / 
О.Л.Камбур, Н.А. 
Петрищенко, 
Н.В.Серегина// 
Сборник статей 
Международной 
научно-практической 
конференции журнала 
«INTERNATIONAL 
SCIENCE PROJECT» 
(Турку, 15.03.2017 г.). 
– Турку: 
INTERNATIONAL 
SCIENCE PROJECT, 
2017. –153с.
5. Камбур О. Л., 
Тодосюк І. О., 
Цибуляк М. Г. 
Особливості 
функціонування 
фондів фінансування 
будівництва в Україні. 
Фінансові аспекти 
розвитку економіки 
України: теорія, 
методологія, практика 
: Збірник наукових 
праць молодих вчених 
та студентів . Том 1 / 
ред. кол. :Н. А. Хрущ, 
Р. С. Квас ницька, І. В. 
Форкун та інші (відп. 
ред. Н. А. Хрущ). 
Хмельницький : ХНУ, 
2018. С. 66-68
6. Камбур О.Л. 
Петрищенко Н.А 
Енергозбереження в 
стратегії розвитку 
країнию. Тези 
дововідей 75-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. ОДАБА, 2019
7. Камбур О.Л., 
Чернецька Х.В., 
Пташенчук О.В. Стан 
та перспективи 
розвитку будівельної 
галузі Україні / 
Матеріали Ш 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
тенденції 
економічного 
розвитку регіонів: 
теоретичні та 
практичні аспекти» 
11-12 травня 2017 року. 
ОДАБА стр.119-120.
Пункт 14:
1. Робота у складі 
організаційного 
комітету/журі/апеляці



йної комісії II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
інвестування 11-12 
квітня 2019р. наказ 
№29/од від 12.02.2019 
р.
2. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
“Економічне 
обгрунтування 
діяльності з 
енергозбереження в 
будівництві” наказ 
№221/од від 
23.11.2018 р.
3. Керівництво 
студентами, які 
отримали призові 
місця на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Інвестування», яка 
відбулася 16 лютого 
2017 року на базі 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури: 
Міщенко Володимир 
Сергійович - 1 місце в 
секції «Магістри», 
Кірчукова Яна 
Іванівна - 3 місце в 
секції «Магістри»; 
Пастухова Катерина 
Володимирівна  – 3 
місце в секції 
«Бакалаври».
4. Керівництво 
студентом 
(Давидовою 
Кариною), який 
отримав 1 місце на ІІ 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Інвестування» в 
секції «Бакалаври», 
яка відбулася 13 – 14 
квітня 2017 року на 
базі Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури
5. Член 
організаційного 
комітету та член 
апеляційної комісії II 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Інвестування», яка 
відбулася 13 – 14 
квітня 2017 року на 
базі Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. Наказ 
ОДАБА N41/од від 
01.03.2017р.
6. Робота у складі 
апеляційної комісії  II 
етапу Всеукраїнської 
олімпіади для 



студентів ВНЗ III-IV 
рівнів акредитації з 
дисципліни 
«Інвестування» (11-12 
квітня 2019 р. ОДАБА) 
(Наказ ОДАБА № 
29/од від 12 лютого 
2018 р.)
4. Посилання та 
публікації та тези:
4.1. профіль уWeb of 
Sciencе:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/40535621 
4.1. профіль у Google 
Scholar
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
hl=uk&user=khD7ElUA
AAAJ

180887 Мар`янко 
Яніна 
Георгіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені І. І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 003261, 

виданий 
29.03.2012, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040269, 
виданий 

31.10.2014

21 Іноземна мова 1. К.філол. н., 10.02.01,  
"Українська мова", 
тема дисертації: 
«Українська 
термінологія дизайну : 
процеси становлення, 
формування, 
розвитку», (ДК 
№003261), доцент 
кафедри іноземних 
мов,(12 ДЦ 
№040269);
2.Стажування 2016р.: 
Зарахування як 
персональне 
підвищення 
кваліфікації участь у 
тренінгу за темою 
"Англійська мова для 
спеціальних потреб", 
який проходив з 
01.06.2016 по 
07.06.2016р. при 
Посольстві Великої 
Британії в Україні. 
Наказ №616/ вк від 
05.10.2016р.;
2020р.: Сертифікат 
Венеціанського 
університету 
Ка’Фоскарі, № FSI-
24229-CaF від 
02.10.2020 р., у період 
із 24 серпня по 02 
жовтня 2020 року 
проходження науково-
педагогічного 
стажування на тему 
“Організація 
освітнього процесу в 
галузі філологічних 
наук в Україні та 
країнах ЄС” за фахом 
“Філологічні науки” в 
обсязі 6 кредитів (180 
годин), наказ про 
зарахування 82/вк від 
10.02.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,8,11,12,14,20;
Пункт 1:
1. Мар’янко Я. Г. 
Епістемична 



модальність у 
науково-популярному 
дискурсі щодо 
викладання 
навчального 
матеріалу / Г. 
Сивокінь, Я. 
Мар’янко, Т. Картель, 
О. Зайцева // Вісник 
національного 
універститу 
“Львівська 
політехніка” / Серія : 
Проблеми української 
термінології. – Львів, 
Видавництво 
Львівської 
політехніки : № 842, 
2016. – С. 157–160.
2. Мар’янко Я. Г. 
Формування 
комунікативної 
компетентності 
студентів 
нефілологічних 
спеціальностей у 
процесі навчання 
іноземної мови / Т. М. 
Картель, Г. В. 
Сивокінь, Я. Г. 
Мар’янко // 
Матеріали 
міжуніверситетського 
круглого столу 
“Іноземні мови в 
системі вищої освіти: 
досвід, інновації, 
перспективи” / 
Національний 
університет “Одеська 
юридична академія”. 
– Одеса : Фенікс, 
2016.– С.126–128.
3. Maryanko Y. Lexical-
samantic group of the 
ornament names in 
Ukrainian design 
terminology / Y. 
Maryanko, O. Zaytseva 
// Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Філологія. – 2017. – 
Вип. 29. – С. 35-37; 
IndexCopernicus
4. Maryanko Y. 
Ukrainian design a 
separated branch of 
arts and crafts and 
formation of its 
terminology / Y. 
Maryanko, O. Zaytseva 
// Слов’янський 
збірник : зб. наук. 
праць / Одеський 
національний 
університет імені І. І. 
Мечникова; [редкол. : 
О. Войцева (голов. 
ред.)]. – Чернівці : 
Видавничий дім 
“Букрек”, 2017. – Вип. 
21. – С. 46-56; 
IndexCopernicus.
5. Мар’янко Я. Г. Soft 
skills у сучасних 
реаліях української 
освіти / Я. Г. 
Мар‘янко, І. О. 
Муравйова, А. О. 



Осадча // Збірник 
наукових праць 
“Інноваційна 
педагогіка”. 2021. Вип. 
32. Т. 1. С. 108–112 
IndexCopernicus.
Пункт 3:
1. Maryanko Y. 
Professional language is 
a specialized subsystem 
of the language that 
serves the design 
industry. Types of 
special lexical unit in 
the design subsystem / 
Y. G. Maryanko, O. Y. 
Zaitseva // Philological 
science : development 
prospects in countries 
of Europe at the 
beginning of the third 
millennium : Collective 
monograph. – Riga : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2018. – P. 
245–261.
2. Навчальний 
посібник з 
дисципліни Іноземна 
мова до практичних 
занять з англійської 
мови для студентів 
спеціальності 191 
“Архітектура та 
містобудування” / 
Кусаковська В. А., 
Зайцева О. Ю., 
Мар’янко Я. Г., 
Картель Т. М., 
Сивокінь Г. В. – Одеса 
: Видавництво 
ОДАБА, 2020. – 179 с.
Пункт 4:
1. Мар’янко Я. Г. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (поглибленний 
курс) до практичних 
занять з англійської 
мови для студентів 
напряму 6.060101 
“Будівництв” 
спеціального виду 
діяльності 
“Промислове і 
цивільне 
будівництво”, форма 
навчання – денна, 
2016. – 41 с. / Зайцева
2. Мар’янко Я. Г. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 122 
“Комп'ютерні науки та 
інформаційні 
технології”, 
спецалізація 
підготовки 
“Комп’ютерна 
механіка”, освітній 
ступінь – магістр, 
2017. – 44 с. / Зайцева
3. Мар’янко Я. Г. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 



англійської мови для 
студентів 
спеціальності 133 
“Галузеве 
машинобудування”, 
спеціалізація 
“Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобилив та 
миського транспорту”, 
освітній рівень – 
магістр, форма 
навчання – денна, 
2019. – 48 с. / 
Лазарчук
4. Мар’янко Я. Г. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 133 
“Галузеве 
машинобудування”, 
спеціалізація 
“Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобилив та 
миського транспорту”, 
освітній рівень – 
бакалавр, форма 
навчання – денна, 
2019. – 48 с. / 
Лазарчук
5. Мар’янко Я. Г. 
Науковий стиль мови і 
письма : конспект 
лекцій для студентів, 
що навчаються за 
освітньо-науковою 
програмою підготовки 
доктор філософії 
“Архітектура та 
будівництво за 
спеціальностями 191, 
192, 194, 076”. Одеса : 
ОДАБА, 2021. 82 с. / 
Зайцева
6. Мар’янко Я. Г. 
Методичні 
рекомендації з 
написання анотацій 
до наукових статей 
англійською мовою 
аспірантами зі 
спеціальностей 191, 
192, 194, 076”. Одеса : 
ОДАБА, 2021. 37 с. / 
Зайцева
Пункт 8:
Член редакційної 
колегії наукового 
журналу “Механіка та 
математичні методи”, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань.
Пункт 12:
1. Організація 
навчання майбутніх 
інженерів-
будівельників 
іноземної мови 
професійного 
спрямування на 
засадах 
студентоцентрованого 
підходу // XXV 



міжнародна 
конференція ім. 
Проф. Сергія Бураго. 
– 20–23.06.2016. – К., 
2016.
2. Системність 
української 
термінології дизайну 
як підвиду 
загальнонаукової 
термінології // 
Південь України у 
вітчизняній та 
європейській історії 
(присвячується 25-
річчю Незалежності 
України) : Матеріали 
III Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. – 15–
16.09.2016. – О., 2016.
3. Діалогічне 
навчання англійської 
мови як засіб 
формування 
іншомовної 
мовленнєвої 
компетентності 
майбутніх інженерів 
// VII Міжнародна 
науково-методична 
конференція 
“Лінгвістична 
підготовка студентів 
нефілологічних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів у 
контексті болонського 
процесу та 
загальноєвропейських 
рекомендацій з 
вивчення, викладання 
та оцінювання мов. 
Processing of the VII 
International Scientific 
and Methodological 
Conference” Linguistic 
training of students of 
universities of non-
philological specialties 
in the context of 
Bologna process and 
recommendations of 
the common European 
framework of reference 
for languages : 
Learning, teaching and 
assessment. – 6–10 
жовтня 2016 р. – О., 
2016.
4. Формування 
комунікативної 
компетентності 
студентів 
нефілологічних 
спеціальностей у 
процесі навчання 
іноземної мови // 
Матеріали 
міжуніверситетського 
круглого столу 
“Іноземні мови в 
системі вищої освіти: 
досвід, інновації, 
перспективи” // 
Національний 
університет “Одеська 
юридична академія”. 
– Одеса : Фенікс, 2016.
5. Самостійна робота 
студента в процесі 



вивчення англійської 
мови // Матеріали 
ХХІV Міжнародної 
науково-методичної 
конференції 
“Управління якістю 
підготовки фахівців”. 
– О., 2019.
6. Motivation and 
efforts in training for 
the external training 
testing. Scientific and 
pedagogical internship 
“Organization of 
educational process in 
the field of philological 
sciences in Ukraine and 
EU countries”. (Venice, 
Italy, August 24 – 
October 2, 2020). 
Venice, Italy, 2020. – P. 
94–98.
7. THE FIRST STEPS 
ON THE TRANSITION 
WAY TO A NEW 
EDUCATIONAL 
MODEL // 
International scientific 
and practical 
conference “Pedagogy 
and Psychology in the 
Modern World: the art 
of teaching and 
learning” : conference 
proceedings, February 
26–27, 2021. Vol. 2. 
Riga, Latvia : “Baltija 
Publishing”. 141–144 p.
8. Плюси та мінуси 
дистанціайного 
навчання // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
“Управління якістю 
підгтовки фахівців”, 
22 квітень, 2021. Ч. 2. 
Одеса, Україна : 
“ОДАБА”. 146–147 p.
9. Advantages and 
disadvantages of 
distance studying of 
graphics disciplines in 
quarantine condition // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
“Управління якістю 
підгтовки фахівців”, 
22 квітень, 2021. Ч. 2. 
Одеса, Україна : 
“ОДАБА”. 93 p.
10. Maryanko Yanina. 
Decarbonization of the 
transport industry, pros 
and cons / Yanina 
Maryanko, Irina 
Myravyova // 
International scientific 
conference “Trends in 
development of 
innovative scientific 
research in the contex 
of global changes” : 
conference proceedings, 
May 7–8, 2021. Riga, 
Latvia : “Baltija 
Publishing”. 6–10 pp.
Пункт 20:



Досвід практичної 
роботи за 
спеціальності не 
менше п’яти років (з 
22.10.2007 р. Наказ № 
567/вк від 31.10.2007 
р.).
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль у 
GoogleScholar
https://scholar.google.r
u/citations?
hl=ru&user=lPH8IrMA
AAAJ  

60595 Лапіна 
Ольга 
Іванівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001215, 
виданий 

25.06.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006238, 
виданий 

23.12.2002

22 Проектування 
автомобільних 
доріг та 
аеродромів з 
використання
м 
автоматизован
их програмних 
комплексів  

1. к.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія», 
(05.23.05 «Будівельні 
матеріали та 
вироби»),
(КН №036634), тема 
дисертації: 
«Оптимізація 
реологічних та 
експлуатаційних 
властивостей захисно-
декоративних 
покрить», доцент за 
кафедрою Технологія 
та механізація 
будівництва, (ДЦ № 
006239);
2. підвищення 
кваліфікації:
2.1. 2019 р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації участь у 
тренінгу 
"Впровадження  
принципів 
інклюзивної вищої 
освіти в освітній 
процес: соціальна та 
демократична 
необхідність" 
05.11.2019 р. м. Одеса, 
сертифікат , наказ про 
зарахування №739/вк 
від 08.11.2019 р.;                                                    
2.2. 2021 р. 
Підвищення 
кваліфікації за темою 
«Ознайомлення з 
досягненнями 
інноваційних освітніх 
технологій  у галузі 
проектування, 
будівництва та 
експлуатації 
автомобільних доріг» 
у Національному 
транспортному 
університеті (м.Київ) з 
01.03.2021 р. по 
31.05.2021 р., наказ 
про направлення 
№93/вк від 
16.02.2021р.; наказ 
про зарахування 
№444/вк    
від  20.07.2021р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 



пп.3,4,11,12,14;
 Пункт 3:
1. Технологія 
матеріалів і ремонт 
суднового 
обладнання: 
Навчальний посібник 
/ Б.В. Лебедєв, О.І. 
Лапіна, Мельник О.А. 
– Одеса: 
Національний 
університет «Одеська 
морська академія», 
2019. – 128 с
2. Навчальний 
посібник «Загальний 
курс автомобільних 
доріг»/ А.В.Мішутін, 
О.І.Лапіна, 
А.В.Леонова // Одеса: 
ОДАБА 2005р. с 172.
Пункт 4:
1. Лапіна О.І. 
Методичні  вказівки з 
дисципліни 
«Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг» 
до виконання курсової 
роботи / О.І. Лапіна, 
О.В. Шаповалов // 
Одеса: ОДАБА, 2019. – 
104 с.
2. Лапіна О.І. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни «Основи 
ерогоміки» / 
О.І.Лапіна, 
К.О.Гапоненко // 
Одеса: ОДАБА, 2018.. 
– 41 с.
3. Лапіна О.І. 
Проектування 
автомобільних доріг: 
Автоматизиване 
проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів. 
Конспект лекцій / О.І. 
Лапіна, Є.С.Луцкін, 
К.О. Мороз // Одеса: 
ОДАБА. 2019, - 70 с.
Пункт 11:
Консультування ІП 
SGS Украина  (стаж 3, 
5 роки). Науково-
технічні послуги 
Іноземному 
Підприємству «СЖС 
Україна», з 25.04.2005 
по 21.06.2010 р.р., 
довідка «СЖС 
Україна» № 650  від 
13.08.2019
Пункт 12: 
1. Лапіна О.І.. Вплив 
модифікуючих 
добавок на 
властивості жорсткого 
дорожнього покриття 
/ О.І.Лапіна, 
К.О.Гапоненко, 
В.В.Ільченко // Зб. 
Наук. праць за 
матеріалами ІІ Міжн. 
українсько-
азербайджанської 
конф. «BUILDING 



INNOVATIONS – 
2019», Полтава 2019. – 
С. 103-105.
2.  Лапіна О.І. 
Перспективи 
використання 
цементобетонних 
покрить 
автомобільних доріг в 
умовах України / О.І. 
Лапіна // Зб.  наук. 
праць за матеріалами 
міжн. Конференції: 
«Гідротехнічне та 
транспортне 
будівництво. Одеса, 
2019. – С. 103-105
3. Лапіна О.І. 
Особливості 
виконання робіт при 
капітальному ремонті 
автомобільних доріг  в 
умовах населених 
пунктів / О.І.Лапіна, 
К.О.Мороз // Збірка 
тез Міжнародної 
науково технічної 
конференції 
«Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво». Одеса: 
ОДАБА. – С.43-45
4. Лапіна О.І. 
Динамічний 
моніторинг 
автомобільних доріг  : 
Науково-технічний 
збірник.– Одеса: 
ОДАБА, 2021. // Тези 
доповідей «77 
Науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії». Одеса: 
ОДАБА, 2021. - С.169.
5. Лапіна О.І. Роль 
викладача у реалізації 
індивідуального 
навчального плану 
здобувача вишої 
освіти / О.І.Лапіна, 
К.О.Мороз // 
Матеріали ХХVІ 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців».  
Частина 2. Одеса: 
ОДАБА, 2021. –С. 152-
153.
Пункт 14.
1. Член журі ІІ туру 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади студентів 
«Автомобільні дороги 
та аеродроми», лист 
ПНТУ  ім. 
Ю.Кондратюка № 34-
11-383 від 26.02.2018 р
2. Керівник науково-
творчого гуртка 
студентів 
«Особливості 
будівництва, ремонту 
та експлуатації 
автомобільних доріг з 
цементобетонну, 
наказ ОДАБА 



27.09.2019 р№228/од
3. Керівник дипломної 
роботи магістра, що 
став лауреатом на 
Міжнародному 
конкурсі «IX 
International Festival of 
Architectural. Civil 
Engineering and Design 
Schools of Eurasia. 
Major Civil 
Engineering. 
Specialization 
Transport  
Construction», 
Ташкент, 2019 
(диплом лауреата)

81833 Криворучко 
Вікторія 
Олегівна

Доцент 0,5 
ставки, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 
магістра, 
Одеська 

державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043804, 
виданий 

10.10.2017

10 Правове 
регулювання 
господарської 
діяльності в 
будівництві

1. К. юр. н., 12.00.03 
"Цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право". Тема 
дисертації "Цивільно-
правове регулювання 
договорів 
енергопостачання" , ( 
ДК № 043804); 
2.Стажування:
2.1. 2017р. Зарахувати 
міжнародне науково-
педагогічне 
стажування на тему 
"Юридична освіта 
майбутнього: 
перспективні та 
пріоритетні напрями 
наукових досліджень" 
за фахом "Юридичні 
науки" в обсязі 108 
годин, яке проходило 
в період з 27.11.2017р. 
по 01.12.2017р. в 
Люблінському 
науково-технічному 
парку та Університеті 
Марії Кюрі-
Складовської (м. 
Люблін, Республіка 
Польща), сертифікат, 
наказ про зарахування 
№53/вк від 
26.01.2018р. ;
2.2. 2021 р. 
Зарахування як 
підвищення 
кваліфікації участі у 
міжнародному 
науковому стажуванні 
«Innovations in 
Education. Innovative 
Technologies for 
Teaching Professional 
Disciplines», яке 
проходило у Вищій 
Технологічній школі у 
м. Катовіце, Польща 
обсягом 180 год (6 
кредитів ЄКТС), 
сертифікат, наказ про 
зарахування №232/вк 
від 21.04.2021 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,11,12,19,20;



Пункт 1:
1. Kryvoruchko V.  
Developmentofbusiness
educationinUkraineEco
nomicandSocialDevelop
ment. 2018.  №32. 
Р.148-158 (Журнал 
включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
даних WebofScience)
2. Криворучко В. О. 
Укладання, зміна і 
розірвання договору 
енергопостачання.Нау
ковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Юриспруденція». 
2016. №18. С.44-47  
(Наказ МОН №463 від 
25.04.2013р., наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 326 
від 04.04.2018 р.)
3. Криворучко В.О. 
Проходження 
держаної служби, як 
реалізація державного 
управління.Право та 
державне управління. 
2017. №4. С.185-190 
(Наказ МОН №820 
від 11.07.2016р.)
4. Криворучко В.О. 
Органи виконавчої 
влади як суб'єкти 
адміністративного 
управління.Підприєм
ництво господарство і 
право. 2018. №3. С.95-
99 (наказ МОН 
України № 1328 від 
21.12.2015 (додаток № 
8))
5. Криворучко В.О., 
Огороднійчук І.А. 
Формування 
праворозуміння та 
правової 
компетентності при 
підготовці майбутніх 
архітекторів. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Право. 2020. Вип.60. 
С.15-18 (Наказ МОН 
України № 793 від 04 
липня 2014 р.)
6. Криворучко В.О., 
Огороднійчук І.А. 
Зміст договору 
енергопостачання. 
Право і суспільство. 
2020. №2. С.182-188 
(Наказ МОН № 6143 
від 28.12.2019 р.)
Пункт 3:
1) OlenaKaranfilova, 
ViktoriiaKryvoruchkoR
oleofscienceandeducati
onforsustainabledevelo
pment:Monograph/ 
EditedbyMagdalenaWie
rzbik-
StrońskaandIrynaOstop
olets. 
Katowice:CivilEngineeri



ngandAppliedArtsUnive
rsityofTechnology, 
2021. 980с.
2 ) Криворучко В.О. 
Культура якості: 
інвестиційна 
привабливість 
ноосферної освіти: 
колективна 
монографія/ за 
заг.наук.ред. 
С.С.Єрмакової. Одеса: 
ОДАБА, 2021. 239с.
Пункт 4:
1) Єрмакова С. С, 
Криворучко В. О. 
Інтелектуальна 
власність: Методичні 
вказівки до виконання 
контрольних робіт з 
курсу «Інтелектуальна 
власність» для 
студентів усіх 
спеціальностей, 
денної та заочної 
форм навчання: навч.-
метод. посіб. Одеса, 
2018. 44 с.
2) Єрмакова С. С, 
Криворучко В. О. 
Провайдинг освітніх 
інновацій: Методичні 
вказівки до виконання 
контрольних робіт з 
курсу «Провайдинг 
освітніх інновацій» 
для студентів усіх 
спеціальностей, 
денної та заочної 
форм навчання: навч.-
метод. посіб. Одеса, 
2018. 32 с.
3) Єрмакова С. С. 
Криворучко В. О. 
Методичнівказівки до 
практичних занять з 
курсу 
«Інтелектуальнавласн
ість» для 
студентівусіхспеціальн
остей, денної та 
заочноїформинавчанн
я:навч.-метод. посіб. 
Одеса, 2019. 57 с.
Пункт 11:
Наукове 
консультування АО 
«КФ «Домінанта» 
(довідка № 21 від 
02.03.2020 р.)
Пункт 12:
1) Криворучко В.О. 
Характерні ознаки та 
особливості 
типологізації 
договорів з 
енергопостачання.Vise
gradjournalonhumanrig
hts. 2016. №1. С.115-
120
2) Криворучко В.О. 
Историческоестановле
ниедоговоровэнергосн
абжения. 
«LegeasiViata».  2016.  
№12. с.54-57
3) Криворучко В.О. 
Належність та 
допустимість доказів в 
кримінальному 
процесі.Концепція 



розвитку правової 
держави в Україні: 
тези 
доп.міжнар.наук.-
практ.конф., (м.Київ,  
13-14 жовт.2017). Київ, 
2017.С.146-149
4)  Криворучко В.О. 
Встановлення істини в 
правозастосовній 
діяльності. Правові 
реформи: 
міжнародний і 
український досвід: 
тези 
доп.міжнар.наук.-
практ.конф., 
(м.Дніпро,  24-25 лист. 
2017). Дніпро, 
2017С.238-240
5)  Криворучко В.О. 
Вища юридична освіта 
як інструмент 
запровадження 
правової системи в 
Україні.  Тенденції 
розвитку юридичної 
науки в 
інформаційному 
суспільстві:тези доп. 
всеукр.наук.-
практ.конф. (м.Одеса 
28 груд.2018). Одеса, 
2018. С.11-14
6) Kryvoruchko V.  
Development of 
business education in 
Ukraine Economic and 
Social 
Development.2018.  
№32. Р.148-158
7) Криворучко В.О. 
Вищаюридична освіта 
як інструмент 
запровадження 
правової системи в 
Україні.  Тенденції 
розвитку юридичної 
науки в 
інформаційному 
суспільстві: тези доп. 
всеукр. наук.-практ. 
конф. (м.Одеса 28 
груд.2018). Одеса, 
2018. С.11-14
8)Криворучко В.О. 
Європеїзація 
юридичної освіти. 
Інновації в освіті: 
сутність, проблеми, 
перспективи:зб. тез 
доп. міжнар.наук.-
практ.конф., м.Одеса, 
21-22 жовт.2019). 
Одеса, 2019. С.121-123
9) Криворучко В.О. 
Поняття «Девіації»: 
підходи його 
вивчення. Право і 
держава: проблеми 
розвитку та взаємодії 
у ХХІ ст. :зб. тез доп. 
міжнар.наук.-
практ.конф., 
м.Запоріжжя, 24-25 
січ.2020). Запоріжжя, 
2020. С.119-123
Пункт 19:
Член Національної 
асоціації адвокатів 
України . – ст.45 



Закону України «Про 
адвокатуру та 
адвокатську 
діяльність»
Пункт 20:
Здійснення 
професійної 
діяльності адвоката, 
як самозайнятої особи 
(свідоцтво про право 
здійснення 
адвокатської 
діяльності №756 від 
23.07.2012р.)
4. Посилання та 
публікації та тези:
4.1. профіль 
WebofSciencе
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/40528814   
4.2.бібліотека ім. В.І. 
Вернадського:
1.Особливості 
відповідальності за 
договором 
енергопостачання -
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Pis_2015_6%282%
29__17
2. Укладання, зміна і 
розірвання договору 
енергопостачання - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nvmgu_jur_2015_
18(2)__13
3. Правові проблеми 
забезпечення 
виконання договорів 
енергопостачання - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/urid_2015_1_20

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН19. 
Поєднувати 
теорію та 
практику 
здійснюючи 
трансфер набутих 
компетентностей 
при проектуванні, 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних 
доріг та 
аеродромів в 
реальних умовах.

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

ПРН18. Розробляти 
заходи з охорони 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 



праці та 
навколишнього 
середовища при 
проведенні 
досліджень та у 
виробничої 
діяльності.

репродуктивні

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування   

Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування, виступ 
(доповідь)

Правове регулювання 
господарської 
діяльності в 
будівництві

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні 

Залік, реферати, тестування, 
опитування

ПРН17. Захищати 
проектні, 
технологічні та 
економічні рішення, 
що отримані у 
процесі практичної 
діяльності.

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування   

Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота , усне 
опитування, тестування   

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування

Проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, 
доповіді, опитування

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
тестування

Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування, виступ 
(доповідь)

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, виступ 



(доповідь), тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування

Правове регулювання 
господарської 
діяльності в 
будівництві

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні 

Залік, реферати, тестування, 
опитування

ПРН16. 
Застосовувати  
ефективні методи 
керування  
проектними та 
будівельними 
роботами  в 
сучасних умовах 
для оптимізації 
матеріальних, 
часових та 
людських ресурсів. 
 
 
 
 
 

Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота , усне 
опитування, тестування   

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит,  розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування   

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, виступ 
(доповідь), тестування

ПРН15. 
Покращувати 
будівельні процеси, 
базуючись на 
принципах 
ресурсозбереження.

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, виступ 
(доповідь), тестування

Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування, виступ 
(доповідь)

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування

Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота , усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 



ПРН14. Визначати  
подальшу 
експлуатаційну 
придатність 
елементів 
автомобільних 
доріг та 
аеродромів  у 
конкретних умовах 
експлуатації. 

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
тестування

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит,  розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

ПРН13. Розробляти 
технологічні 
карти сучасних 
виробничих 
процесів 
будівництва, 
ремонту та 
реконструкції 
елементів 
автомобільних 
доріг та 
аеродромів.

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування

Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота , усне 
опитування, тестування

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

ПРН11. Виконувати 
розрахунки несучої 
здатності та 
надійності 
елементів та 
об’єктів 
автомобільних 
доріг та 
аеродромів.

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, контрольна робота, 
тестування

Проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, 
доповіді, опитування

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

ПРН12. 
Проектувати 
елементи  
автомобільних 
доріг та 
аеродромів з 
використанням 
сучасних методів.

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
тестування

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Проектування Лекційні заняття, практичні Іспит, курсова робота, 



автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

доповіді, опитування

ПРН10. 
Встановлювати 
причинно-
наслідковий зв'язок 
між явищами та 
процесами в 
динамічних 
системах.

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
тестування

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Іспит, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

Правове регулювання 
господарської 
діяльності в 
будівництві

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні 

Залік, реферати, тестування, 
опитування

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, виступ 
(доповідь), тестування

Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування, виступ 
(доповідь)

ПРН6. 
Аргументувати 
вибір варіантів 
технологічних,  
будівельних та 
техніко-
економічних  
рішень у проектах 
будівельної галузі.

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Іспит, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, 
доповіді, опитування



Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
тестування

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, виступ 
(доповідь), тестування

Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування, виступ 
(доповідь)

ПРН8. 
Використовувати 
спеціалізовані 
програмні 
комплекси для 
вирішення 
інженерних 
завдань.

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит,  розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Іспит, курсова робота, 
доповіді, опитування

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, контрольна робота, 
тестування

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, виступ 
(доповідь), тестування

ПРН7. 
Рекомендувати  
варіанти 
технологічних, 
будівельних та 
техніко-
економічних  
рішень, базуючись 
на принципах 
економічності, 
довговічності та 
надійності  
конструкцій 
автомобільних 
доріг і аеродромів у 
певних умовах 
експлуатації.

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, виступ 
(доповідь), тестування

Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування, виступ 
(доповідь)

Проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, 
доповіді, опитування

Будівництво та Лекційні заняття, практичні Іспит, курсовій проект, усне 



реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

опитування, тестування

Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота , усне 
опитування, тестування

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит,  розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
тестування

ПРН5. 
Порівнювати  
варіанти 
технологічних,  
будівельних та 
техніко-
економічних  
рішень.

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування, виступ 
(доповідь)

Проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Іспит, курсова робота, 
доповіді, опитування

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит,  розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
тестування

ПРН4. Визначити 
показники 
ефективності та 
рентабельності 

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування



функціонування 
будівельного 
підприємства.

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування

Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота , усне 
опитування, тестування

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

ПРН3. Розробляти 
науково-технічну 
документацію, що 
відповідає 
державним та 
міжнародним 
вимогам.

Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота , усне 
опитування, тестування

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування

Проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Іспит, курсова робота, 
доповіді, опитування

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
тестування

Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування, виступ 
(доповідь)

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, виступ 
(доповідь), тестування

Правове регулювання 
господарської 
діяльності в 
будівництві

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні 

Залік, реферати, тестування, 
опитування

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, курсова робота, усне 
опитування 

Практична підготовка практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 



ПРН2. 
Застосовувати 
науково-технічну 
іноземну 
літературу зі 
спеціальності, 
складати науково-
технічну 
документацію 
іноземною мовою; 
спілкуватися на 
професійні теми 
іноземною мовою.

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Практична підготовка практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота , усне 
опитування, тестування

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування

Проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Іспит, курсова робота, 
доповіді, опитування

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
тестування

Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування, виступ 
(доповідь)

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, виступ 
(доповідь), тестування

Правове регулювання 
господарської 
діяльності в 
будівництві

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні 

Залік, реферати, тестування, 
опитування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, контрольна робота, 
усне та письмове 
опитування

ПРН1. 
Реалізовувати 
проекти в 
правовому полі з 
врахуванням 
академічної 
доброчесності, 
авторського права,   
економіко-правових 
відносин та 
легітимності.

Правове регулювання 
господарської 
діяльності в 
будівництві

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні 

Залік, реферати, тестування, 
опитування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, контрольна робота, 
усне та письмове 
опитування

Економіка галузі Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, виступ 
(доповідь), тестування



Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування

Сучасні будівельні 
конструкції 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
тестування

Проектування 
автомобільних доріг 
та аеродромів з 
використанням 
автоматизованих 
програмних 
комплексів  

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Іспит, курсова робота, 
доповіді, опитування

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування 

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит,  розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

Практична підготовка репродуктивні Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Планування, 
управління та 
організація 
будівництва 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота , усне 
опитування, тестування

ПРН9. Обирати  
новітні матеріали, 
конструкції та 
технології для 
проектування, 
будівництва та 
експлуатації  
автомобільних 
доріг та 
аеродромів. 

Сучасні будівельні 
матеріали

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, контрольна робота, 
усне опитування, письмове 
опитування, виступ 
(доповідь)

Будівництво та 
реконструкція 
автомобільних доріг 
та  штучних споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовій проект, усне 
опитування, тестування 

Наукові основи 
довговічності в 
будівництві та 
експлуатації 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові

Іспит, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Практична підготовка Практична підготовка, 
самонавчання, 
репродуктивні

Залік, звіт 

Кваліфікаційна робота Самостійна робота, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 

Ресурсозбереження та 
новітні технології у 
будівництві 
автомобільних доріг 
та аеродромів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
репродуктивні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування

 


