
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та 
архітектури

Освітня програма 37083 Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

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

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


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 37083

Назва ОП Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедри: Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд, Міського 
будівництва та господарства, Виробництва будівельних виробів та 
конструкцій, Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів, 
Основ і фундаментів, Технології будівельного виробництва, 
Теплогазопостачання та вентиляції, Водопостачання та водовідведення, 
Автомобільних доріг та аеродромів, Будівельної механіки

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

Кафедри: Іноземних мов, Філософії, політології, психології та 
права,Менеджменту та маркетингу, Інформаційних технологій та 
прикладної математики

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Одеська  державна академія будівництва та архітектури м. Одеса, вул. 
Дідріхсона,4, 65029

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 1326

ПІБ гаранта ОП Кровяков Сергій Олексійович

Посада гаранта ОП Професор 0,25 ставки

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

kroviakov@ogasa.org.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-922-18-90

Додатковий телефон гаранта ОП +38(048)-723-49-37
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма (ОНП) «Будівництво та цивільна інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 192 ««Будівництво та цивільна інженерія»» розроблена відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)» № 261 від 23.03.2016 р., Національної рамки кваліфікацій, вимог 
Закону України
«Про вищу освіту» від 1.07.2014 р. №1556-VІІ.
ОНП  була розроблена і запроваджена у 2016 році, переглядалась у 2019 і 2020 роках.
Основою ОНП є багаторічний успішний досвід фахівців Одеської державної академії будівництва та архітектури у 
підготовки здобувачів наукового ступеню кандидата наук за спеціальностями 05.23.01 «Будівельні конструкції, 
будівлі та споруди», 05.23.02 «Основи і фундаменти», 05.23.03  «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання», 
05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби», 05.23.04 «Водопостачання та каналізація», 05.23.08 «Технологія 
промислового та цивільного будівництва». Лише за період з 2011 року аспіранти і здобувачі академії захистили за 
означеними спеціальностями 115 кандидатських і 18 докторських дисертацій. За останній рік випускниками ОНП 
було захищено 2 дисертацій докторів філософії та ще 2 дисертації подано до захисту у разових спеціалізованих 
радах.  
Під час формування ОНП було враховано попередній позитивний досвід підготовки кандидатів технічних наук, а 
також сучасні тенденції у розвитку освіти в Україні.
Навчання за ОНП забезпечують 5 визнаних наукових шкіл академії та достатня матеріально-технічна і лабораторна 
база. Станом на 01.04.2021 р. на ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» в академії навчалося 48 здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
 
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 2020 - 2021 18 12 6 0 0

2 курс 2019 - 2020 11 7 4 0 1

3 курс 2018 - 2019 11 9 2 0 0

4 курс 2017 - 2018 5 5 0 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 33214 Будівництво та цивільна інженерія
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
49671 Теплогазопостачання і вентиляція
49674 Організація технічного нагляду у будівництві
49675 Енергетичний менеджмент і інжиніринг
49703 Адитивні технології
49670 BIM-технології
49663 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
49672 Водопостачання та водовідведення
49673 Автомобільні дороги та аеродроми
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другий (магістерський) рівень 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
7552 Водопостачання та водовідведення
7818 Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи
8298 Раціональне використання і охорона водних ресурсів
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
33690 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
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
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

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 ONP_Budivnitstvo_ta_tsivilna_inzh
eneriya_3_riven.pdf

xShxU2XI5pBtJNh7c2yInNaVjqcMZrxd4OA/el8orns=

Навчальний план за ОП 192_NP_MN_BTSI_2020.pdf 04xknA/0cyW1amfi19GqPCyl1MJzHS7p2EOTJVMvoq8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ДНІБК.pdf YT6tvdVRA7w5Kn4PwKOSjfqCDtx/pbl8OzsLvctpAuc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Асоціац_од_буд.pdf Ar3g0pg4pGtKz9JguaKBDuhJDaMJwfPNTKrvTgG97/I=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

випускники.pdf 0OuOfbDO3hZ7lfBDBAMmjphw3w3Fk1AoSRO8d+VJ0/
M=
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Рецензії та відгуки 
роботодавців

ХНУБА.pdf ecuxj4YH2WyHpIxIN0LzOdn5gR1E2HSl3r1N8dhuGwE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ДонНАБА.pdf CF3n7TxB1B5pWA2XIHpB8FN57KM6EBZ0w9df5oblfV0
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основними цілями ОНП є підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних фахівців, здатних до 
професійної, дослідницько-інноваційної, наукової, науково-педагогічної діяльності та розв’язання комплексних 
наукових проблем в сфері будівництва та цивільної інженерії, що передбачає оволодіння загальнонауковими 
компетентностями, методологією наукової та педагогічної діяльності, переосмислення наявних та створення нових  
цілісних знань в будівельній галузі, набуття досвіду з проведення наукового дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Особливістю ОНП є охоплення широкого кола напрямів дослідницької та інноваційної діяльності в галузі 
будівництва та цивільної інженерії, що передбачає ознайомлення з новітньою методологією проведення наукової 
роботи. Здобувачі отримують необхідні компетентності для проведення досліджень з проблем будівельних 
конструкцій, будівель і споруд, будівельних матеріалів, основ і фундаментів, теплогазопостачання і вентиляції, 
водопостачання і каналізації, технології і організації будівництва. За рахунок вибіркових компонент здобувачі 
мають змогу поглибити знання у напрямках, що безпосередньо стосуються їх дисертаційного дослідження. 
Унікальність ОНП полягає у відображенні в освітній та науковій складових знань, притаманних науковим школам 
Академії https://odaba.edu.ua/science/scientific-schools (наказ №194/од від 30.11.2016 р.), що забезпечує можливість 
для науково-професійної діяльності за будь-яким напрямком у галузі будівництва та цивільної інженерії.  

 

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

Передбачені цілі ОНП, а саме забезпечення  підготовки кадрів вищої кваліфікації у галузі будівництва та цивільної 
інженерії, які володіють необхідними компетентностями, що дозволять здобути теоретичні знання, уміння, навички, 
достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі будівництва та дослідницької 
діяльності,  повністю відповідають стратегічним завданням, закріпленим у «Програмі стратегії розвитку Академії на 
2021-2025 роки» (https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf), зокрема:
- досягнення сталого розвитку Академії як одного з провідних навчальних закладів Південного регіону в галузі 
освітньої, наукової та інноваційної діяльності та забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців;
- досягнення високого рівня підготовки кваліфікованих фахівців з урахуванням потреб регіонального ринку праці, 
формування ефективної системи управління якістю освітнього процесу, створення на базі академії системи 
додаткової освіти для підвищення якості кадрового потенціалу регіону. 
Згідно «Місії та цілям освітньої діяльності Академії» 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Misiya_ta_tsili_osvitnoi_diyalnosti.pdf) місією освітньої діяльності є підготовка 
висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців для 
наукових та освітніх установ, підприємств усіх форм власності, органів державної влади і управління, що співпадає з 
метою ОНП «Будівництва та цивільна інженерія».

 

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 розробки та прийняття концепції ОНП  приймались до уваги результати опитування серед здобувачів,  
молодих вчених, випускників аспірантури за попередніми спеціальностями щодо цілей,  змісту програмних 
результатів навчання ОНП. Проект ОНП 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Proekt_ONP_Budivnitstvo_ta_tsivilna_inzheneriya_3_riven.pdf) був обговорений на 
засіданні Ради молодих вчених Академії (протокол № 3 від 06.04.2020 р.), на засіданні робочої групи за участю 
випускників за попередніми спеціальностями (протокол № 4 від 05.05.2020 р.),  на засіданнях кафедр, що 
приймають участь у підготовці відповідних фахівців. В процесі розгляду та обговорення ОНП здобувачами освіти, 
випускниками аспірантури, молодими вченими були висловлені певні зауваження та пропозиції щодо змісту та 
обсягу освітніх компонент, які були прийняті до уваги робочою групою при формуванні остаточного варіанту ОНП. 

- роботодавці

Основними роботодавцями випускників освітньо-наукової програми “Будівництво та цивільна інженерія” є заклади 
вищої освіти, науково-дослідні інститути, підприємства будівельної галузі. Рекомендації потенційних роботодавців 
(ДонНАБА, ДНІБК, ДП «НДІБВ» та ін.) щодо змісту та програмних результатів навчання були обговорені на 
засіданні робочої групи (протокол №3   від  22.04.2020 р.) та враховані при складанні ОНП. Так, наприклад, в 
рецензії проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків ДонНАБА Колесніченко С.В.  надана рекомендація 
відкоригувати співвідношення між обов’язковими та вибірковими компонентами програми, що було враховано при 
складанні навчального плану ОНП. Перший   заступник директора з наукової роботи ДП «НДІБВ» П.Є. 
Григоровський надав рекомендації щодо змісту дисципліни з патентознавства і авторського права, що враховано у 
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освітній компоненті ВК1.2.  

- академічна спільнота

Проект ОНП розглядався на засіданнях усіх кафедр, що задіяні у реалізації ОНП (усього 13 кафедр). Рекомендації 
викладачів кафедр щодо оновлення змісту ОНП  задля відповідності вимогам сучасного наукового розвитку 
враховувались при складанні робочих програм та силабусів освітніх компонент. Працівники Академії, що залучені 
до виконання міжнародних проектів (https://odaba.edu.ua/international-activities/international-programs-and-
projects), на засіданні робочої групи (протокол №1  від 16.01.2020 р.) також надали свої рекомендації   з урахуванням 
досвіду взаємодії з міжнародною науково-педагогічною спільнотою, які були враховані під час формування цілей та 
програмних результатів навчання ОНП. Наприклад, Клименко Є.В. надав рекомендацію  щодо формування у 
здобувачів навичок застосування  новітніх методів  та технологій підвищення ефективності та надійності 
будівельних конструкції, будівель і споруд, що  враховано при складанні ПРН16.

- інші стейкхолдери

Академія тісно співпрацює  з різноманітними громадськими організаціями в галузі будівництва та цивільної 
інженерії (наприклад, з Громадською організацією «Асоціація Одеських будівельників»). Після ознайомлення з 
проектом ОНП та обговорення на засіданні Ради асоціації (протокол засідання від 12.03.2020р.), голова Громадської 
організації «Асоціація одеських будівельників» проф. Чабаненко П.М. надав відповідні рекомендації, що 
враховувались при формуванні ПРН8, ПРН12. 

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

Задля підтримання конкурентоспроможності академії та власного розвитку науковці Академії стежать за 
актуальними тенденціями у галузі та постійно беруть участь у наукових заходах, конференціях, публікують 
результати досліджень, а також підтримують зв’язок з провідними будівельними підприємствами та установами 
(«Будова», «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг», «Екострой»). Робочою групою сумісно з провідними фахівцями 
будівельної галузі м. Одеси та вченими академії були проаналізовані тенденції розвитку спеціальності на ринку 
праці та надані наступні рекомендації (протокол №2   від  26 лютого  2020 р.) стосовно змісту ОНП, що 
враховувались при складанні програмних результатів навчання, а саме: 
- Сучасні будівельні підприємства потребують  висококваліфікованих  кадрів з глибокими фундаментальними 
знаннями щодо застосування енергоефективних матеріалів та технологій, що відображено в ПРН12.
- Сучасний ринок праці  вимагає від фахівців вищої кваліфікації вміти використовувати новітні технології 
будівельного виробництва, вдосконалювати процеси організації промислового та цивільного будівництва, що 
відображено в ПРН17.
Відповідність цілей та програмних результатів навчання ОНП вимогам ринку праці підтверджується високими 
показниками працевлаштування випускників: більшість працюють в профільних ЗВО (ОДАБА, ДонНАСА, 
Університет «Север» - Хорватія) та установах.

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

Мета і програмні результати навчання ОНП, зокрема ПРН12, ПРН13, ПРН14, ПРН15, ПРН16, відповідають 
пріоритетам розвитку Південного регіону, що відображені, наприклад, у стратегії економічного та соціального 
розвитку м. Одеси 
(https://old.omr.gov.ua/images/File/DODATKI_2016/sessia_XII/Strat_05_17.pdf) та Одеської області 
(https://oda.odessa.gov.ua/odeshhyna/soczialno-ekonomichnyj-ta-kulturnyj-rozvytok/strategichni-plany-dij-ta-programy-
rozvytku/strategiya-regionalnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-odeskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky). 
Одеській регіон відноситься до сейсмонебезбечних зон (https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1083, Додаток 
А), тому в ОНП одним з програмним результатів навчання є ПРН13 (застосовувати новітні методи проектування, 
підсилення та забезпечення надійності основ і фундаментів), що забезпечується ОК 6 та ВК2-4.5, ВК2-4.6, ВК 2-4.12. 
Південь України є зосередженням курортно-рекреаційних зон, тому згідно з ОНП програмними результатами 
навчання є ПРН12, ПРН14, ПРН15, ПРН17, та передбачено набування компетентності ФК8, що досягається за 
рахунок ОК5, ОК7, ОК8, ОК10, ВК2-4.2, ВК2-4.7, ВК2-4.8, ВК2-4.16.
Розвиток будівельної галузі базується на тісному зв’язку інноваційних розробок і втіленні їх на практиці при 
проектуванні, створенні, експлуатації, ремонті та реконструкції будівельних об'єктів і систем. Саме ці сучасні 
тенденції відображені в ОНП при формуванні результатів навчання (ПРН1, ПРН2), що підтверджують відповідні 
компетентності (ЗК1, ЗК4, ФК1).

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

При формулюванні цілей та ПРН ОНП ураховано досвід аналогічних вітчизняних програм ЗВО: НУУП 
https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/licenzuvannia-ta-akredetacia/nniab/onp_bci-192-df.pdf, ХНУБА 
https://kstuca.kharkov.ua/viddil-aspiranturi-ta-doktoranturi/budivnictvo-ta-civilna-inzhenerija, НУ «Львівська 
політехніка» https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/11/3/paragraphs/3668/onp-2020-budivnictvo-ta-civilna-
inzheneriya-0511.pdf, КНУБА та іншіх ЗВО технічного спрямування, які відрізняються цілями та очікуваними 
результатами. ОНП в аспекті професійної (ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН6, ПРН7), практичної підготовки (ПРН13, 
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ПРН14, ПРН15, ПРН16, ПРН17, ПРН18), оволодіння сучасними ІТ-технологіями проектування будівельних 
конструкцій (ПРН8), моделювання процесів в будівельних матеріалах і виробах (ПРН12, ПРН18) забезпечує свою 
конкурентоспроможність серед вітчизняних та іноземних аналогів ОНП. 
Міжнародна співпраця https://odaba.edu.ua/international-activities/partners та реалізація проектів ERASMUS+ і 
MEVLANA https://odaba.edu.ua/international-activities/international-programs-and-projects дозволили врахувати 
міжнародний досвід аналогічних програм підготовки докторів філософій у сфері будівництва та цивільної інженерії 
для формулювання цілей та ПРН ОНП. Так Сур’янінов М.Г., що приймає участь  у програмі академічної мобільності 
Erasmus+ , надав рекомендації щодо використання програмного продукту Ansis у процесі підготовки здобувачів 
третього (науково-педагогічного)  рівня вищої освіти (протокол №1  від 16 січня 2020 р.).

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

Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для третього (освітньо-
наукового) рівня галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» відсутній.
Програма націлена на отримання рівня знань, умінь, комунікації, відповідальності та автономії за вимогами 
Національної рамки кваліфікацій  «доктор філософії» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п#Text), з 
урахуванням галузевої спрямованості, паспортів спеціальностей,  що діяли раніше: 05.23.01 «Будівельні конструкції, 
будівлі та споруди», 05.23.02 «Основи і фундаменти», 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби», 05.23.04 
«Водопостачання та каналізація», 05.23.03  «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання», 05.23.08 «Технологія 
промислового та цивільного будівництва», чому сприяє досягнення програмних результатів навчання, набуття 
відповідних компетентностей через засвоєння освітніх компонент, які входять до ОНП.
Так, наприклад, підготовка фахівців вищої кваліфікації відповідно за ОНП дозволяє досягти програмних 
результатів навчання, як то ПРН12, ПРН13, ПРН14, ПРН15, ПРН16, ПРН17, ПРН18 за рахунок вивчення 
обов’язкових та відповідних вибіркових фахових компонент, а саме:
- з будівельних матеріалів та виробів – ОК5, ВК 2-4.2, ВК 2-4.3, ВК 2-4.4; 
- з будівельних конструкцій, будівель та споруд  - ОК9, ВК 2-4.1, ВК 2-4.11, ВК 2-4.12, ВК 2-4.13, ВК 2-4.14, ВК 2-4.15;
- з основ та фундаментів – ОК6, ВК 2-4.5, ВК 2-4.6, ВК 2-4.12;
- з водопостачання та каналізації – ОК8, ВК 2-4.9, ВК 2-4.10;
- з вентиляції, опалення та теплогазопостачання – ОК7, ВК 2-4.7, ВК 2-4.8;
- з технології промислового та цивільного будівництва – ОК10, ВК 2-4.16, ВК 2-4.17.
За рахунок цього діюча ОНП буде відповідати вимогам стандарту, що буде введено.

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 за ОНП відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій: HPК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень 
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij). 
Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОНП Академії (таблиця 3 додатку) відповідає вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для восьмого (доктора філософії) рівня вищої освіти за такими дескрипторами:
-  знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності -  
ПРН12, ПРН13, ПРН14, ПРН15, ПРН16);
- уміння/навички (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері 
професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 
практики - ПРН7, ПРН8, ПРН17, ПРН18); (започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного 
процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності – ПРН1, ПРН2, 
ПРН6); (критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей -  ПРН4);
- комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, 
широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому – ПРН3); (використання академічної української та іноземної 
мови у професійній діяльності та дослідженнях – ПРН5, ПРН11); 
- відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, 
академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових 
контекстах професійної та наукової діяльності – ПРН3, ПРН4, ПРН5, ПРН6); (здатність до безперервного 
саморозвитку та самовдосконалення – ПРН9, ПРН10).
При наповненні ОНП були використані стандарти, які вже розроблені для інших спеціальностей, мають подібність у 
освітній та науковій складових, програмних компетентностях та програмних результатах навчання 
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-
standarti-vishoyi-osviti). 
Таким чином, ОНП Академії  повністю відповідає основним вимогам, які визначені в Національній рамці 
кваліфікації.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

50
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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)?

50

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

14

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

Зміст ОНП повністю відповідає предметній області заявленої спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія», зокрема поєднує більшу частину змістів попередніх відповідних паспортів спеціальностей: 05.23.01 
«Будівельні конструкції, будівлі та споруди», 05.23.02 «Основи і фундаменти», 05.23.05 «Будівельні матеріали та 
вироби», 05.23.03  «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання», 05.23.04 «Водопостачання та каналізація», 
05.23.08 «Технологія промислового та цивільного будівництва».  Так, наприклад, одним з програмних результатів 
навчання за ОНП є ПРН15 (Застосовувати новітні технології для підвищення ефективності та надійності роботи 
систем водопостачання і водовідведення), що відповідає досягненню компетентності ФК11 (Здатність аналізувати 
ефективність роботи інженерних систем будівництва, зокрема опалення, теплогазопостачання, вентиляції, 
водопостачання і каналізації.) за рахунок вивчення освітніх компонент ОК 8, ВК 2-4.9, ВК 2-4.10). 
Для забезпечення теоретичного змісту предметної області в ОНП передбачені наступні освітні компоненти:
•  ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ВК 2-4.3, ВК 2-4.5, ВК 2-4.9, ВК 2-4.11, ВК 2-4.12,  ВК 2-4.13, ВК 2-4.14, ВК 2-4.15 
(теорія процесів проектування, зведення, експлуатації, утримання, реконструкції об’єктів будівництва та цивільної 
інженерії); 
• ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ВК 2-4.1,  ВК 2-4.2, ВК 2-4.3, ВК 2-4.4, ВК- 2-4.6, ВК 2-4.7, ВК 2-4.8,  ВК 2-4.10, 
ВК 2-4.16  (теорії, концепції, принципи, методології та методи рішення спеціалізованих комплексних завдань).
• ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ВК 2-4.1, ВК 2-4.2, ВК 2-4.4,  ВК 2-4.6, ВК 2-4.7, ВК 2-4.8, ВК 2-4.10, ВК 2-4.16, 
ВК 2-4.17 (теоретичні основи інноваційних будівельних технологій). 
 Для забезпечення оволодіння методами, методиками та технологіями  в предметній області в ОНП передбачені 
освітні компоненти:  
• ОК 4, ОК 6,  ОК 8,  ОК 10, ВК 2-4.2, ВК 2-4.3,  ВК 2-4.8 (експериментальні методи дослідження технологій та 
процесів, обстеження, моніторинг, експеримент, вимірювання, прогнозування)
• ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ВК 2-4, ВК 2-4.6,  ВК 2-4.10, ВК 2-4.11, ВК 2-4.13, ВК 2-4.15, ВК 2-4.16 
(теоретичні методи моделювання, аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, постановка проблем, 
оцінка результатів). 
Освітня складова ОНП складається з обов’язкових та вибіркових компонентів, загальної та професійної підготовки 
здобувача. Компоненти освітньої програми обрані таким чином, що створюють цілісну гармонійну систему з 
різноманітних дисциплін, які пов’язані між собою, що відображає міждисциплінарний підхід.

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

Структура ОНП передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, зокрема через 
вибір кафедри та наукової школи. В рамках ОНП в Академії працює 12 кафедр та 5 наукових шкіл 
https://odaba.edu.ua/science/scientific-schools. Здобувач на етапі вступу обирає кафедру та наукового керівника з 
переліку. Здобувач складає обґрунтування теми дисертації у 2-х місячний термін після вступу та згідно Положення 
про підготовку здобувачів вищої освіти ступеню доктор філософії (https://odaba.edu.ua/postgraduate/entry-rules) 
обирає індивідуальну освітню траєкторію, яку відображає індивідуальний план 
https://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_PRO_INDIVID_PLAN_OBED.pdf. Здобувач обґрунтовує вибір 
освітньої траєкторії та затверджує індивідуальний план на засіданні кафедри і вченої ради Інституту. В рамках 
формування індивідуальної траєкторії здобувачі мають право на вибір освітніх компонент у межах, передбачених 
ОНП (обсяг вибіркових компонент становить 28% від загальної кількості кредитів ЄКТС) та робочим навчальним 
планом з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки згідно з 
порядком, визначеним Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf) 
Також індивідуальну освітню траєкторію здобувачі можуть формувати шляхом участі в програмах академічної 
мобільності https://odaba.edu.ua/international-activities/international-programs-and-projects.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Можливість реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін забезпечена Положенням про організацію 
вивчення вибіркових навчальних  дисциплін 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf). 
На початку першого та третього року здобувачі ознайомлюються на сайті Академії в розділі Аспірантура з переліком 
вибіркових дисциплін (https://odaba.edu.ua/upload/files/192_perelik__vibir_dists_3_kurs_ONP_NA_SAYT.docx), 
обирають бажані дисципліни відповідно обраного наукового напрямку дослідження та теми дисертації та складають 
відповідну заяву (https://odaba.edu.ua/upload/files/192_zayava__vibir_dists_3_kurs_ONP_NA_SAYT.docx), яку 
здають у відділ аспірантури і докторантури. 
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Обрані дисципліни здобувачі затверджують в індивідуальному плані здобувача освіти, форма якого розроблена 
відділом аспірантури та докторантури Академії 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_PRO_INDIVID_PLAN_OBED.pdf) відповідно до Положення про 
підготовку здобувачів вищої освіти ступеню доктора філософії 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_pidgotovku_zdobuvachiv_vishchoi_osviti_stupenya_doktora_filoso
fii_ta_doktora_nauk.docx). Індивідуальний план навчання здобувач обґрунтовує та затверджує  на засіданні кафедри 
та вченої ради Інституту.

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

Основними принципами практичної підготовки здобувачів за ОНП є: інтеграція теоретичної та професійно-
практичної, навчальної та науково-дослідницької діяльності. Педагогічна практика обсягом 3 кредити має за мету 
набуття здобувачем навичок викладання та роботи зі студентами, відбувається на 3-му році навчання та спрямована 
на здобуття компетентності ФК5 та отримання ПРН3, ПРН10. Невід’ємною складовою ОНП є постійна практична та 
експериментальна робота здобувачів над обраною науковою проблематикою, що здійснюється під керівництвом 
наукового керівника відповідно індивідуального плану наукової роботи та Положення про підготовку здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук  та сприяє набуттю наступних компетентностей ЗК3, ЗК4, 
ЗК5, ФК1, ФК2, ФК3, ФК7 та програмних результатів навчання ПРН1, ПРН2, ПРН8 тощо. Також ОНП передбачає 
можливість здобувачам впроваджувати результати досліджень у компаніях і організаціях, де реалізуються наукові 
розробки співробітників академії за госпдоговірними та держбюджетними темами (виконання на понад 7 млн. грн. 
у 2019 році і понад 6 млн. грн. у 2020 році https://odaba.edu.ua/academy/public-information/rectors-report). Також 
практична складова ОНП реалізується через наступні ОК: ОК1, ОК3, ВК1.1, ВК1.2, ВК1.3, ВК2-4.8, які дозволять 
отримати відповідні загальні та фахові компетенції (ЗК2, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ФК3, ФК4, ФК5, ФК11) та забезпечити 
програмні результати навчання (ПРН3, ПРН5, ПРН6, ПРН11, ПРН14).

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

ОНП передбачає набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills) як безпосередньо при вивченні ОК соціально-
гуманітарної складової (ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК11,ВК1.1,ВК1.3), так і опосередковано при вивченні спеціальних ФК 
(ВК2-4.3,ВК2-4.17), що відповідають заявленим цілям та ПРН (ПРН3,ПРН5,ПРН6,ПРН11). Наприклад: при вивчені 
ОК1 набуваються навички спілкування зі студентами з урахуванням особливостей вищої школи; при вивченні ВК1.1 
набуваються навички донесення власної наукової точки зору, наукового світогляду тощо; у ВК1.3 набуваються 
навички комунікації, роботи в команді, тайм-менеджменту, вміння брати на себе відповідальність та керувати 
проектами; ОК3 надає можливість вільно спілкуватись іноземною мовою, публікувати результати досліджень у 
закордонних виданнях, приймати участь у наукових дискусіях з іноземними фахівцями. Отриманню soft skills 
сприяє участь здобувачів в наукових і методичних конференціях, де вони доповідають результати власних 
досліджень і приймають участь у дискусіях. Набуття комунікаційних навичок та уміння працювати в команді 
реалізується також за рахунок участі здобувачів в роботі Ради молодих вчених 
https://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_pro_Radu_molodih_vchenih_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budiv
nitstva_ta_arhitekturi_2021.pdf, грантових програмах https://odaba.edu.ua/international-activities/contests,-grants,-
scholarships інших наукових проектах та конкурсах. Зокрема здобувач Єсванджия В.Ю. як переможець конкурсу 
Архітектор-2019 фонда Б. Колеснікова отримав поїдку Італію на виставку MadeExpo.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для третього (освітньо-
наукового) рівня галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» 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 планування освітньої діяльності в Академії 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Printsipi_formuvannya_navchalnih_planiv.pdf) тривалість навчального року 
складає 52 тижні, з яких не менше 8 становлять сумарна тривалість канікул. Відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf тривалість теоретичного 
навчання визначається кількістю кредитів за навчальним планом із розрахунку до 15 годин на тиждень. Кількість 
аудиторних годин становить від 1/3 до 1/2 від їх загальної кількості. Таке навантаження дозволяє працювати над 
науковими дослідженнями протягом всього періоду навчання. Перший рік здобувачі вивчають гуманітарні та базові 
дисципліни (20 кредитів, 40% аудиторних занять); другий рік – обов’язкові фахові дисципліни зі спеціальності 192 
(18 кредитів, 33% аудиторних занять); третій рік – дисципліни за вибором здобувача відповідно до обраної освітньої 
траєкторії (9 кредитів), проходять педагогічну практику (3 кредити); 4 рік - підготовка та захист дисертації. Таким 
чином, обсяг освітніх компонент, що опановує здобувач, впродовж перших трьох років зменшується з 20 до 12 
кредитів, що є логічним, бо сприяє звільненню часу для проведення власного наукового дослідження та підготовці 
дисертації. Впродовж останнього четвертого року здобувачі мають можливість займатись винятково науковою 
роботою та закінчити оформлення дисертації та представити її до захисту. 
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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

Дуальна освіта не передбачена.

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/postgraduate/entry-rules
Прийом вступників на ОНП здійснюється за наступними документами:
«Правила прийому до аспірантури та докторантури, додаток 4 до правил прийому» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2020_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami_1.pdf 
«Положення про відділ аспірантури та докторантури»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_viddil_aspiranturi_i_doktoranturi_2020.pdf

«Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_pidgotovku_zdobuvachiv_vishchoi_osviti_stupenya_doktora_filoso
fii_ta_doktora_nauk.docx).
Програма фахового іспиту (https://odaba.edu.ua/upload/files/192Fahove_viprobuvannya.pdf).
Програма іспиту з іноземної мови (https://odaba.edu.ua/upload/files/192_Inozemna_mova.pdf).
Відповідно до Правил прийому до ОДАБА 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_
2021_rotsi_1.pdf)
 особам, які вступають на ОНП з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена в дипломі магістра 
(спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування.
Вступник звільняється від іспиту з іноземної мови, якщо підтвердить рівень сертифікатом міжнародного зразка.
Всі правила та норми, викладені в зазначених документах, є чіткими, зрозумілими та доступними для потенційних 
вступників, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО 
https://odaba.edu.ua/postgraduate/entry-rules

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

Вступні випробування здійснюються з іноземної мови, фахового та додаткового вступного іспитів для осіб, з рівнем 
освіти за іншою спеціальністю. Змістова частина фахового іспиту повністю відповідає рівню початкових 
компетентностей та результатам навчання з напрямків будівельних конструкцій, будівель і споруд, будівельних 
матеріалів та виробів, основ і фундаментів, опалення, вентиляції та теплогазопостачання, водопостачання і 
каналізації, а також технології та організації будівництва 
https://odaba.edu.ua/upload/files/192Fahove_viprobuvannya.pdf. Передумови взаємозв’язку попередньої підготовки 
вступників, рівень якої є достатнім для фахового випробування, та особливостей ОНП забезпечується 
індивідуальністю підходів до проведення досліджень, притаманних науковим школам Академії. 
Конкурсний бал вступника визначається за формулою, яка враховує результат фахового іспиту; результат іспиту з 
іноземної мови або бали сертифікату міжнародного зразка; середній бал додатку до диплому магістра (спеціаліста); 
додаткові бали за навчальні та наукові досягнення. 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2020_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami_1.pdf
 Правила прийому та інша документація щодо вступу на ОНП оновлюються кожний рік з урахуванням останніх 
рекомендацій та пропозицій стейкхолдерів та протягом звітного періоду змінювались у випадках, зумовлених 
змінами в положеннях діючих нормативних документів МОН України.

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

Передбачена можливість національної кредитної мобільності, що  регулюється такими документами академії:
«Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf,
Нострифікація освітніх документів https://odaba.edu.ua/foreign-students/for-student/nostrification-of-documents.
Визнання результатів навчання, отриманих під час академічної мобільності, здійснюється з використанням 
європейської системи трансферу та накопичення кредитів ECTS або з використанням системи оцінювання 
навчальних досягнень аспірантів, прийнятої у країні ЗВО-партнера, якщо в ній не застосується ECTS.    
Згідно положення в рамках національної кредитної мобільності зарахування кредитів здійснюється у відповідності з 
надбаними компетентностями та кваліфікаціями, на підставі поданих документів про виконання освітньої програми 
(академічна довідка, виписка з заліково-екзаменаційних відомостей) здобувача. Шляхом автоматичного трансферу 
кредитів посередництвом використання EGRACONS (Egracons Grade Conversion System – Європейська система 
переведення оцінок) здійснюється перезарахування.
Визнання іноземних дипломів в ОДАБА можливо після процедури нострифікації за відповідною процедурою, 
докладна інформація про яку надається у публічному доступі на сайті Академії (https://odaba.edu.ua/foreign-
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students/for-student/nostrification-of-documents).

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

Прикладів застосування вказаних правил на практиці не було.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до 
захисту регламентується «Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук» 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_pidgotovku_zdobuvachiv_vishchoi_osviti_stupenya_doktora_filoso
fii_ta_doktora_nauk.docx).

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

Наприклад, на ОНП для здобувача Макюти О.В. було визнано сертифікат відповідності знань англійської мови 
рівню B2 як результат навчання за ОК3 «Іноземна мова».  

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

Навчальний процес організовано на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Положення про 
підготовку здобувачів третього наукового ступеня доктора філософії та доктора наук в Одеській державній академії 
будівництва та архітектури» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_pidgotovku_zdobuvachiv_vishchoi_osviti_stupenya_doktora_filosof
ii_ta_doktora_nauk.docx та оложення про організацію освітнього процесу в ОДАБА 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf
Формами навчання є очна та заочна. Найбільша увага приділяється індивідуальній роботі аспіранта під 
керівництвом наукового керівника.
Організація освітнього процесу здійснюється за наступними формами: у вигляді лекцій, практичних занять, 
аудиторних або оn-line консультацій, індивідуальних занять, груповій або самостійній роботі на основі 
ілюстративно-пояснювального, наочного та інтерактивного методів навчання з використанням мультимедійного 
обладнання, практичної підготовки, контрольних заходів. Форми та методи навчання і викладання сприяють 
досягненню заявлених у ОНП цілей та програмних результатів, відповідають вимогам студентоцентрованого 
підходу та принципам академічної свободи. Навчання за ОНП фактично є проблемно-орієнтованим, з набуттям 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у професійній галузі, 
оволодіння методологією наукової роботи, проведення самостійного наукового дослідження, отримання навичок 
науково-педагогічної роботи у закладі вищої освіти.

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?

Студентоцентрований підхід забезпечується насамперед можливістю  формування індивідуальної освітньої 
траєкторії та вибором теми дисертаційного дослідження та наукового керівника. При реалізації ОНП 
використовуються нові технології навчання, основу яких складають: компетентнісний підхід як ключова категорія 
сучасної освітньої парадигми; комунікативна компетенція як необхідна умова здійснення міжкультурної 
професійної комунікації; орієнтація на загальновизнані рівні володіння іноземною мовою; особистісноорієнтований 
підхід. Тобто заняття проходять в режимі діалогу, зокрема використовуються наступні форми і методи: навчальна 
дискусія, семінар-дискусія, ділові ігри, мозкові атаки при викладанні ОК1 «Педагогіка вищої школи»; проблемне 
викладання, дослідницька, евристична, виступи аспірантів перед аудиторією (презентації) під час викладання ОК 4 
«Методологія наукових досліджень» і ВК 1.3 «Управління науковими та інноваційними проектами». 
За даними опитування 94,1% здобувачів вважають, за ОНП забезпечує повноцінну підготовку дослідницької та 
викладацької діяльності у закладах вищої освіти 
https://drive.google.com/file/d/1p0RxhNqvoLyTjx9L6Z0O5Ze4TuftgcNZ/view?usp=sharing. 

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

Відповідність принципам академічної свободи для здобувачів  третього (освітньо-наукового) рівня  досягається 
шляхом надання їм можливості самостійно обирати вибіркові компоненти ОНП, тему дисертаційної роботи, 
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формувати індивідуальний навчальний план, реалізовувати право на академічну мобільність, проведення наукових 
досліджень тощо. 
Науково-педагогічним працівникам надається можливість творчого підходу до формування змісту освітньої 
компоненти, вносити зміни в робочі програми та надавати пропозиції до поліпшення ОНП, обирати методи 
навчання задля ефективного засвоєння знань, проводити заняття із застосуванням сучасних технологій, обирати 
самостійну форму вивчення окремих тем відповідно до Закону України «Про освіту» і Положення про організацію 
освітнього процесу в академії 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf    
На практичних заняттях передбачено обговорення проблемних питань у формі відкритої дискусії, де кожен учасник 
має рівне право на відстоювання власної думки. Здобувачі в процесі виконання дисертаційного дослідження, 
оприлюднення його результатів у публікаціях та безпосередньо у дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії мають змогу висловлювати власні думки та власну позицію щодо теми та змісту наукового дослідження, а 
також інтерпретації його результатів.   

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 щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів міститься у робочій програмі та силабуси, які входять до комплексу навчально-
методичного забезпечення вивчення кожного освітнього компонента https://odaba.edu.ua/academy/educational-
activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering.Також вона надається здобувачам викладачами на початку спільної 
роботи у формі усної доповіді.
 Навчально-методичні комплекси освітніх компонентів розміщені в електронних бібліотеках та на сайтах 
відповідних кафедр у вільному доступі, робочі програми також знаходяться у методичному відділі академії. 
Методичні матеріали комплексу, також можна знайти в бібліотеці ОДАБА, де за допомогою автоматизованої 
технології АБІС Unilib здійснюється електронне обслуговування читачів https://odaba.edu.ua/library/bibliographic-
resources/bibliographic-indexes. 
 Крім цього інформація надається також шляхом усного повідомлення викладачем (на першому занятті з вивчення 
освітньої компоненти, перед виконанням конкретних видів робіт, під час консультацій перед проведенням 
підсумкових форм контролю). 
Підсумкові форми контролю знаходять своє відображення в графіках навчального процесу та графіках іспитів, які 
своєчасно доводяться до відома учасників освітнього процесу в друкованому та електронному вигляді на сайті 
академії https://odaba.edu.ua/postgraduate/timetable-of-classes

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

Здобуття ступеня доктор філософії передбачає виконання особою ОНП та проведення власного наукового 
дослідження. Метою усіх ОК ОНП є набуття компетентностей, які дозволять науковцям проводити наукові 
дослідження, презентувати та публікувати їх результати як державною, так і іноземною мовою, організовувати та 
проводити навчальні заняття.
Реалізація на практиці набутих знань відбувається у ході проведення власного наукового дослідження здобувача. 
Набуті теоретичні знання реалізуються під час проходження педагогічної практики. Протягом усього періоду 
навчання здобувачі проводить наукове дослідження, у той час як засвоєння освітньої складової проходить протягом 
3 років навчання. Здобувачі проводять наукові дослідження в рамках зареєстрованих НДР. Експериментальні 
дослідження проводяться у лабораторіях академії https://odaba.edu.ua/science/scientific-research-part-of-odaba/res-
instit-and-lab, або на виробничих базах підприємств, які здебільшого виступають стейкхолдерами та впроваджують 
наукові результати в свою діяльність.
За напрямом ОНП працюють зокрема наступні підрозділи академії https://odaba.edu.ua/science/scientific-research-
part-of-odaba:
1. НДІ геотехніки ім. Голубкова В.М. У його складі НДЛ Основи, фундаменти і підземні споруди; геотехнічного 
моніторингу.
2. НДІ проектування та обстеження будівель і конструкцій. У його складі НДЛ лабораторії діагностики конструкцій і 
будівель; обстеження будівель і споруд; конструкції з металу, дерева і пластмас.
3. НДІ матеріалознавства. У його складі НДЛ випробування будівельних матеріалів та виробів.
- НДЛ Геодезичне забезпечення будівництва і реконструкції будівель та споруд; 
- Комплексна лаб-рія з обстеження, вишукування, проектування та паспортизації споруд водного господарства;
- НДЛ сейсмостійкого будівництва;
- лаб. Автомобільних доріг та аеродромів;
- лаб. Технології будівельного виробництва
- лаб. Водопостачання та водовідведення
- лаб. Теплогазопостачання і вентиляції
- лаб. Гідротехнічного будівництва
- Відділ комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.
 Діють п’ять визнаних наукових шкіл: «Структуроутворення, міцність та руйнування будівельних композиційних 
матеріалів та конструкцій», «Розробка та вдосконалення технології та організації будівельних і ремонтно-
відновлювальних робіт», «Розрахункові моделі силового опору складно напружених прогінних залізобетонних 
конструкцій з урахуванням дії статичного ступенево зростаючого, тривалого та малоциклового навантаження 
високих рівнів», «Високоефективне енерго-екологічне теплопостачання на основі низькотемпературних джерел і 
теплонасосних технологій», «Забезпечення довговічності бетонів гідротехнічних і транспортних споруд». 
https://odaba.edu.ua/science/scientific-schools
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Результати досліджень оформлюються відповідним чином та знаходять своє відображення у дисертації, самостійних 
і спільних з науковим керівником публікаціях, а також впроваджуються в межах виконання госпдоговірних та 
держбюджетних науково-дослідницьких тем.

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

Відображення новітніх наукових досліджень викладачів (монографій та підручників) в рамках освітньої програми 
опублікованих у 2018-2020 рр. http://odaba.edu.ua/library. Наприклад: наукові дослідження  проф. Менейлюка О.І. 
та аспірантів кафедри технології будівельного виробництва  Нікіфорова О.Л., та Дубельт Т.М. відображені в 
монографіях  «Инновации в строительстве  и реконструкции». – К.:ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. – 652 с. та 
«Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами» / за заг. ред В.О. 
Тімофєєва, І.В. Чумаченко  (Менейлюк О.І., Нікіфоров, О.І. – Харьков: ФОП Панов А.М., 2018. – 317 c). Дані 
матеріали використовуються при викладанні освітньої компоненти «Сучасний стан та перспективи розвитку 
технології та організації промислового та цивільного будівництва». Наукові дослідження проф. Клименка Є.В. та 
аспірантів кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Гриньової І.І., Желько Косс відображені у 
монографії «Damaged reinforced concrete columns of various flexibility: research and calculation. Monograph. Varaždin, 
Croatia, 2020. А результати досліджень  доц.. Пушкар Н.В. і Хасейн Джухад Салман Аль-Амері знайшли своє 
відображення у монографії «Робота залізобетонних арок з урахуванням технологічної пошкодженості бетону». Дані 
матеріали використовуються при викладанні ОК«Сучасний стан та перспективи розвитку будівельних конструкцій, 
будівель та споруд». Протокол №12 засідання кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд   від  16 
вересня 2020р.
Матеріали монографії Кадієвської І.А, Єрмакової С.С. «Сучасні тенденції у філософії освіти: європейські практики та 
національні перспективи», 2020 використані при підготовці ОК «Історія і філософія науки». Протокол № 1 
засідання кафедри філософії, політології, психології та права від 2 вересня 2020р.
Матеріали колективної монографії Єрмакової С.С. та ін. «Культура якості: інвестиційна привабливість ноосферної 
освіти», схвалена до друку як видання, адресоване широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, аспірантам та 
студентам закладів вищої освіти рішенням Вченої ради ОДАБА від 27 лютого 2020 року, протокол №7. Матеріали 
монографії рекомендовано для  використання при підготовці ОК «Педагогіка вищої школи». Протокол № 8 
засідання кафедри філософії, політології, психології та права від 01.04.2021р.
Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і 
сучасних практик у будівельній галузі. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА, 
перегляд змісту освітнього компоненту щорічно обговорюється на засіданнях кафедри, яка забезпечує відповідний 
компонент, та схвалюється науково-методичною радою академії. На основі принципу академічної свободи викладач 
визначає, які наукові досягнення та сучасні практики слід пропонувати здобувачам під час навчання. 

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 ВУЗів «Signatory Universities» та «Talloires Network Signatory Members». В рамках 
реалізації забезпечення якості та конкурентоспроможності реалізованих ОНП, якості підготовки фахівців 
досягнутими результатами є:
1) підписання угоди про академічну мобільность за програмою Erasmus + з Університетом Північ (Вараждін, 
Хорватія) і Університетом Західної Аттики (Афіни, Греція);
2) підписання угоди за міжнародною програмою «Mevlana» у «Aydin Adnan Menderes Universityof Turkey».
В рамках угод успішно захистили дисертації здобувачі з університету Північ Желько Косс та Матіа Орешкович. 
Зазначені угоди сприяють збільшенню кількості іноземних здобувачів та спільних із зарубіжними партнерами 
публікацій (2 монографії і понад 10 статей). 
Станом на 2020/21 рік навчається 1 іноземний здобувач з Молдови та у 2020 році завершив навчання здобувач з 
Хорватії, який подав дисертацію до захисту. 
Викладачі Клименко Є.В., Єрмакова С.С. Сур’янінов М.Г. Мар'янко Я.Г., залучені до ОНП, приймали участь у 
міжнародних проектах. 
https://odaba.edu.ua/postgraduate/scientific-directions-of-supervisors-192/part-of-teach-in-intern-proj

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?

Згідно Положення про підготовку здобувачів третього наукового ступеня доктора філософії та доктора наук в 
Одеській державній академії будівництва та архітектури https://odaba.edu.ua/postgraduate/entry-rules та Положення 
про організацію освітнього процесу, а також  Положення про систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої 
освіти https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf
різнорівневі завдання містять тестові питання, питання на відтворення конкретної навчальної інформації 
практичного застосування отриманих знань, питання проблемного характеру, що дає можливість проаналізувати 
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досягнення програмних результатів наступними формами контрольних заходів.
Педагогічна практика – 3 кредити (90 годин) обов'язковий компонент ОП підготовки здобувачів для одержання 
необхідного обсягу компетенцій зі спеціальності згідно з освітнім рівнем для продуктивної фахової діяльності.
Семестровий (підсумковий) контроль проводять у формі, визначеній навчальним планом (семестровий екзамен, 
залік) у терміни, передбачені Графіком навчального процесу.
У випадку якщо семестровий екзамен проводиться з використанням інформаційно комунікаційних технологій 
навчання він відбувається за затвердженим розкладом екзаменаційної сесії, який оприлюднено на сайті академії 
(https://odaba.edu.ua/students/schedule-of-sessions). При проведенні екзамену необхідно забезпечити ідентифікацію 
особи здобувачів (важливо для завдань, які виконуються в усній формі).
Поточний контроль - здійснюється під час проведення аудиторних занять і має за мету перевірку засвоєння 
здобувачами окремих тем (модулів) навчальної дисципліни. 
Вище вказані форми контрольних заходів у межах освітніх компонент ОНП 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 третього наукового ступеня з 
навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням в оцінку за національною 
шкалою та шкалою ЄКТС.
Результати виконання навчального плану контролюються відділом аспірантури і докторантури і щосеместрово 
фіксуються. Звіт про виконання індивідуального плану роботи здобувача заслуховується на засіданнях кафедри в 
кінці кожного року навчання.
Атестація здобувачів третього наукового ступеня доктора філософії здійснюється спеціалізованою вченою радою, 
утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 
https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-the-deg.-of-doctor-of-philosophy   

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

Згідно Положення про систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти ОДАБА. 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf
 та Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів здійснюється за національною і 100-бальною шкалами, та шкалою ECTS. Критерії оцінювання 
наведені у силабусах і доводяться викладачем на першому занятті. 
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечується 
шляхом відображення відповідної інформації в ОП, навчальному плані, силабусах та робочих програмах освітніх 
компонент. Інструментом контрольних заходів є накопичувальна система оцінювання успішності навчання 
здобувачів, яка включає поточний та семестровий контроль, індивідуальні завдання та звіти.
Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань визначаються кафедрою. Результати 
виконання навчального плану відображаються в індивідуальному плані здобувачів щосеместрово. Звітування про 
виконання індивідуального плану роботи здобувача відбувається на засіданнях кафедри, за якими він закріплений. 
За умови виконання запланованого освоєння освітньої складової, отримання й публікації (апробації) результатів 
власного наукового дослідження, оформлення частини дисертації, звіт здобувача ухвалюється та надається 
пропозиція щодо переведення на наступний рік навчання.

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

Інформація щодо форм контрольних заходів та критерії оцінювання освітньої складової доводяться здобувачам 
вищої освіти у відповідному розділі робочих програм або силабусів, де здобувач самостійно може ознайомитися з 
інформацією до початку вивчення дисциплін. На сайті академії розміщені: графік навчального процесу, розклад 
занять (оприлюднюється за 10 днів до початку занять), робочі програми навчальних дисциплін, силабуси, розклад 
заліково-екзаменаційної сесії. 
https://odaba.edu.ua/postgraduate/timetable-of-classes
https://odaba.edu.ua/postgraduate/schedule-of-sessions
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering
Інформація щодо форм контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться також викладачем на першому 
аудиторному занятті.
Інформація щодо форм контрольних заходів та критерії оцінювання наукової складової також стисло доводяться до 
здобувача вищої освіти під час першої зустрічі (загальних зборів) з проректором з наукової роботи та завідувачем 
аспірантури одразу після зарахування до аспірантури; нагадуються щороку під час затвердження більш детального 
або відкоригованого індивідуального плану роботи здобувача на поточний рік.

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

На даний момент відсутній Стандарт вищої освіти щодо атестації здобувачів третього наукового ступеня. 
Атестація здобувачів третього наукового ступеня доктора філософії здійснюється спеціалізованою вченою радою, 
утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 
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https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-the-deg.-of-doctor-of-philosophy
Тимчасове положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ОДАБА 
наведено на сайті Академії 
https://odaba.edu.ua/upload/files/ODABA_Polozhennya_pro_poryadok_prisudzhennya_PhD.pdf

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється положеннями «Положення про систему оцінювання знань 
та вмінь здобувачів вищої освіти», 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf
«Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА», які оприлюднені на сайті академії та знаходяться у 
вільному доступі 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf
За ОП розробляється навчальний план, який затверджується рішенням Вченої ради академії та є основою для 
складання загального Графіку навчального процесу, що затверджується наказом ОДАБА. Він регулює процедуру 
освітнього процесу (послідовність та тривалість окремих його елементів), у тому числі контрольних заходів.
Графік проведення екзаменаційної сесії надається на сайті (https://odaba.edu.ua/postgraduate/schedule-of-sessions) 
не пізніше ніж за місяць до початку сесії .
Моніторинг якості освітнього процесу, відстеження поточного стану та накопичення статистичних даних 
забезпечується відділом моніторингу та якості освіти Центру організації освітнього процесу.
Відомості щодо захистів дисертаційних робіт здобувачів у тижневий строк після прийняття документів до розгляду 
спеціалізованою вченою радою оприлюднюються на сайті Академії в розділі, в якому міститься інформація про 
діяльність рад https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-the-deg.-of-doctor-of-philosophy

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 в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf об’єктивність 
екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів та відкритістю інформації про ці умови, 
єдиними критеріями оцінки, оприлюдненням строків здачі контрольних заходів.
Здобувач, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не 
пізніше ніж на наступний робочий день після оголошення результатів. 
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 здобувачів за ОНП, а також конфлікту інтересів 
не було.
Антикорупційна програма академії
https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf
План заходів щодо профілактики хабарництва, корупції 2019-2020рр
 https://odaba.edu.ua/upload/files/Plan_zahodiv_2019-2020_n.r.pdf 
Звіт про антикорупційні заходи 2018-2019 н.р.
 https://odaba.edu.ua/upload/files/Zvit_antikoruptsiyni_zahodi_2018-2019_n.r.pdf

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf  та Положення про 
систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf здобувач, який одержав оцінку 
«незадовільно» при складанні екзамену має право ліквідувати академічну заборгованість перед комісією. 
Замість перескладання екзамену здобувач може вибрати повторне вивчення освітньої компоненти в наступному 
навчальному періоді. У разі отримання оцінки «неприйнятно» згідно зі шкалою ЄКТС здобувач зобов’язаний 
повторно вивчити освітню компоненту або пройти практику в наступному навчальному періоді. При повторному 
вивченні відповідний компонент відноситься додатково до індивідуального навчального плану здобувача.
Повторне вивчення освітньої компоненти вибіркової частини змісту ОНП може бути замінено вивченням іншої 
компоненти відповідного циклу та обсягу. 
Відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (постанова Кабінету 
Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167) дисертація, за результатами захисту якої радою прийнято рішення 
про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, може бути подана до захисту повторно після доопрацювання 
не раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення.
Випадків повторного проходження контрольних заходів на ОНП не було.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА, здобувач вищої освіти має право на 
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оскарження дій посадових осіб, педагогічних та науково-педагогічних працівників академії.
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАБА, здобувачам вищої освіти, які в день, визначений 
за розкладом для складання контрольного заходу, отримали незадовільну оцінку, може бути надано право 
перескладання екзамену або заліку протягом сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних 
заборгованостей. 
Здобувач, який не погоджується з отриманою оцінкою, має право звернутися з письмовою апеляцією до завідувача 
кафедри не пізніше ніж на наступний робочий день після оголошення результатів. 
Викладач компоненти і завідувач кафедри або визначений ним викладач зобов'язані розглянути апеляцію в 
присутності здобувача протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки. За результатом 
апеляції оцінка не може бути зменшена, а тільки залишена без зміни або збільшена. 
Перескладання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної освітньої компоненти: один раз – провідному 
лектору, другий – комісії, яка створюється розпорядженням директора інституту, до якого відноситься кафедра 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОНП 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 ОНП. 
Перевірка рівня запозичень у дисертаційних роботах здобувачів третього наукового ступеня здійснюється з 
врахуванням «Положення про організацію освітнього процесу в Одеській державній академії будівництва та 
архітектури»  та «Кодексу академічної доброчесності» https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf 
згідно Тимчасового положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 
Одеській державній академії будівництва та архітектури 
https://odaba.edu.ua/upload/files/ODABA_Polozhennya_pro_poryadok_prisudzhennya_PhD.pdf

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

Для забезпечення належного рівня академічної доброчесності у дисертаційних роботах, статтях, тезах, письмових 
роботах тощо, що виконуються в ОДАБА, здійснюється: 
- інформування учасників освітнього процесу з рекомендованими показниками оригінальності тексту дисертацій, 
статей, письмових робіт, тощо  та відповідальністю у разі виявлення факту академічного плагіату;
- організація наукових конференцій з метою представлення доповідей за результатами власних досліджень; 
- автоматизована перевірка дисертацій, статей у наукових виданнях. 
Для перевірки дисертаційних робіт здобувачів використовується онлайн-сервіс Unicheck (https://unicheck.com/uk-
ua).
 З бібліографічним описом дисертацій можна ознайомитися за допомогою електронного каталогу на платформі 
АБІС Unilib у читальній залі бібліотеки та на сторінці Бібліотека у розділі "Бібліографічні покажчики" 
(https://odaba.edu.ua/library/bibliographic-resources/bibliographic-indexes). На сторінках спеціалізованих вчених рад 
https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-the-deg.-of-doctor-of-philosophy , 
https://odaba.edu.ua/science/specialized-scientific-council-d-41.085.01/thesis-defense-announcement , 
https://odaba.edu.ua/science/specialized-scientific-council-d-41.085.03/on-the-defense-of-theses-d-41.085.03 розміщено 
повний електронний текст, а друкована версія зберігається у науковій бібліотеці академії. Деякі дисертації 
розміщені за згодою авторів у загальноакадемічному репозиторії (http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/312). 

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

З метою популяризації академічної доброчесності в академії функціонує система заходів, де порушується питання 
академічної доброчесності як етичної норми щоденного життя. До даних заходів належать:
-  перша зустріч-лекція керівництва академії зі здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня, які вступили до 
аспірантури;
- обговорюється на різних рівнях стан запровадження етичних академічних норм у щоденному житті. Цитується 
Кодекс академічної доброчесності https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf на заняттях, 
проговорюється етичні норми;
- наукові керівники здобувачів обговорюють з ними питання академічної доброчесності при підготовці публікацій, 
дисертаційної роботи тощо.
Здобувачі третього наукового ступеня знають, що вони можуть звернутися за роз’ясненням до викладача, наукового 
керівника, завідувача відділом аспірантури та докторантури чи керівництва академії, у разі виникнення питань 
щодо доброчесності. 

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

Науковий керівник або викладач, який виявив академічний плагіат у роботі здобувача (дисертації, статті, тезах, 
пісковій роботі тощо), попереджає про це автора, а у разі його не згоди – інформує службовою запискою завідувача 
кафедри і завідувача відділом аспірантури та докторантури. 
При виявленні факту порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої 
академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне 
проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти.
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Дисертація, в який виявлено неприпустиму кількість оригінальності, не приймається до розгляду до спеціалізованої 
вченої ради. https://odaba.edu.ua/upload/files/ODABA_Polozhennya_pro_poryadok_prisudzhennya_PhD.pdf згідно 
Тимчасового положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ОДАБА (в 
переліку необхідних документів є довідку про результати перевірки на академічний плагіат рукопису дисертації).
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення академічної доброчесності серед здобувачів 
освіти, що навчаються за ОНП «Будівництво та цивільна інженерія», виявлено не було.

6. Людські ресурси

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

Реалізація ОНП забезпечується науково-педагогічними працівниками, які відповідають профілю ОК та рівень 
професіоналізму яких забезпечено виконанням кадрових вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187, в редакції постанови від 10 травня 2018 року № 347.
Конкурсний відбір викладачів ОНП проводиться згідно Статуту академії 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf та Положенню про Порядок проведення конкурсного відбору  
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf
 та укладання з ними контрактів. 
Розгляд документів претендентів на вакантні посади здійснюється конкурсною комісією, склад якої затверджується 
наказом ректора. Для забезпечення освітньої діяльності за ОНП залучаються переважно фахівці, які мають ступень 
доктора наук і звання професора, у окремих випадках – кандидата наук, доцента. Кандидатури претендентів 
обговорюються на засіданні кафедри в їх присутності. Для оцінки рівня кваліфікації претендента кафедра розглядає 
звіт та рейтинг, наявність наукових та методичних праць за напрямом ОП, зокрема у проіндексованих виданнях, 
отримані документи на інтелектуальну власність, підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років, досвіт 
проведення наукових досліджень. Також кафедра може запропонувати претенденту прочитати відкрити лекції, 
провести практичні заняття.

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

ОДАБА залучає роботодавців до організації та реалізації освітньо-наукового процесу шляхом укладання угод про 
співпрацю (НДІБК, Управління державного архітектурно-будівельн ого контролю ОМР, «ЗАРС», 
«ЧорноморДНІпронкт», «Вайланд», Служба місцевих автодоріг, НДІ «Шторм», «Паллада» тощо ), роботи філій 
кафедр академії на підприємствах (майже всіх профільні кафедр) та договір на виконання окремих видів наукових 
досліджень. Окрім того, під час перегляду ОНП запрошуються представники роботодавців (зокрема «Асоціації 
Одеських будівельників») з метою надання пропозицій щодо організації та проведення освітніх заходів для 
здобувачів.
Також є практика залучення роботодавців до участі в розгляді дисертаційних робіт здобувачів. Опонентами 
переважно є представники провідних профільних ЗВО https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-the-deg.-of-
doctor-of-philosophy , 
на дисертацію Л.В. Дудник був направлений відгук представника ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Частина 
здобувачів, що навчаються за ОНП, проходять цьому підготовку на замовлення ДонНАСА. Також частина здобувачів 
працюють за сумісництвом в академії на посадах викладачів і беруть участь у освітньому процесі на першому та 
другому рівні вищої освіти, за рахунок чого удосконалюють навички педагогічної роботи та набувають досвіду в 
навчально-методичній роботі. В свою чергу аналіз результатів  роботи здобувачів у якості викладачів дозволяє 
усувати брак певних компетентностей шляхом удосконалення ОНП.

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 академії https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf до освітнього процесу 
залучаються фахівці практики та роботодавці. Одним з основних засобів реалізації мети та принципів освітньої 
діяльності ОДАБА є забезпечення належної практичної підготовки. 
Наприклад, ОК6 забезпечує В.М. Митинський, ОК9 - Є.В. Клименко, ВК 2-4.15 – А.В. Ковров, які виконують значний 
обсяг практичних наукових досліджень за госпдоговорами (за 2020 рік В.М. Митинський – на 352,5 тис.грн., Є.В. 
Клименко – на 99,8 тис.грн., А.В. Ковров – на 2060,8 тис. грн..) ВК 2-4.12 забезпечує Мурашко О.В., який також є 
директором ПП "КАПІТЕЛЬ-М". http://kapitel-m.com.ua/workers/алексей-владимирович-мурашко/
З метою висвітлення сучасних наукових тенденцій у галузі залучаються для лекцій та майстер-класів провідні 
науковці, наприклад І. Лаур (Chalmers Institute of Technology, Швеція) https://odaba.edu.ua/news/514, О. Елькін 
(Будівельна компанія «Будова») https://odaba.edu.ua/news/513

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

Викладачі підвищують свій професійний рівень в результаті стажувань, участі у науково-технічних конференціях 
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різних рівнів, при проходженні курсів з вивчення нових методів і форм навчання, при виконанні науково-дослідних 
робіт за напрямом ОНП.  Академія надає інформаційну підтримку про професійні, наукові та просвітницькі заходи, 
які відбуваються в Україні і світі. Моніторинг і доведення інформації про такі заходи виконує відділ Контрактного 
навчання та працевлаштування, відділ маркетингу. Відповідно 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 коротко строкове (семінари, тренінги, вебінари, стажування). Заохочується 
міжнародний обмін досвідом. Викладачі ОНП беруть активну участь у міжнародних проектах. Прикладами є участь 
програмі мобільності Erasmus+ М.Г. Сур`янінова (Університет West Attica, Греція, 2018 р.) і А.В. Коврова (2019 р., 
Університет Sjever, Хорватія). В.М. Митинський у 2018 році проходив підвищення кваліфікації у м. Дубай, АЕ 
https://odaba.edu.ua/postgraduate/scientific-directions-of-supervisors-192/part-of-teach-in-intern-proj .  

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності передбачає матеріальні та моральні 
заохочення. З метою підвищення ефективності та результативності діяльності науково-педагогічних працівників в 
академії проводиться рейтингове оцінювання якості їхньої діяльності https://odaba.edu.ua/academy/public-
information/personnel-software/npp-rating
Працює рейтингова комісія (Наказ №26/од від 17.02.2020 р), діє система заходів стимулювання розвитку 
викладацької майстерності. Вона передбачає заохочення і регламентується нормативно-правовою базою: Статутом 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf, Колективним договором між адміністрацією та комітетом 
первинної профспілкової організації https://odaba.edu.ua/upload/files/Kolektivniy_dogovir.pdf, Положення про 
преміювання працівників 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf
Для інформаційної підтримки освітньої і наукової діяльності та задоволення інформаційних потреб викладачів 
науковою бібліотекою впроваджуються нові технології, надаються сучасні сервісні послуги. Академія має доступ до 
електронних баз, зокрема Scopus і Web of Science https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/internet-resources.
Викладачі мають можливість надати публікації до репозиторію 
https://odaba.edu.ua/rus/library/osaceaer і публікуються виданнях, що індексуються у наукометричних базах 
https://odaba.edu.ua/library/scientometric-research/analysis-of-the-publication-of-odaba-scientists обмінюються 
досвідом з закордонними колегами.

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?

Документи про фінансову діяльність Академії розміщені на сайті: (https://odaba.edu.ua/academy/public-
information/financial-activity).
Освітня діяльність забезпечується матеріально-технічною базою ОДАБА (https://odaba.edu.ua/academy/public-
information/logistics)
, яка відповідає ліцензійним вимогам. Матеріально-технічна база ОНП включає лабораторії 
(https://odaba.edu.ua/science/scientific-research-part-of-odaba/res-instit-and-lab), мультимедійні аудиторії та 
комп’ютерні класи зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Для ОНП надає послуги бібліотека: 
бібліографічні ресурси https://odaba.edu.ua/library/bibliographic-resources, електронні ресурси 
https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources,
періодичні видання https://odaba.edu.ua/library/periodicals, наукометричні дослідження 
https://odaba.edu.ua/library/scientometric-research.
Навчально-методичне забезпечення ОНП включено до репозиторію https://odaba.edu.ua/library/osaceaer
Є вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки ОДАБА 
(https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/electronic-catalog).
Забезпечення ОНП матеріально-технічними ресурсами: учбовими приміщеннями, лабораторіями, техніко-
технологічним обладнанням і приладами, необхідними для виконання навчальних програм – 100% від потреби; 
гуртожитком - 100% від потреби; комп’ютерними місцями – 75% від потреби; пунктами харчування, спортивними 
залами, стадіоном, бібліотекою з необхідним по кількістю та змістом фондом; безоплатним доступом до Інтернету 
на кожному комп’ютерному місці.

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?

Академія забезпечує комфортний соціальний та спортивний простір, вільний доступ здобувачів до інфраструктури й 
інформаційних ресурсів: навчальних корпусів, гуртожитків, бібліотеки, їдальні, стадіону, актовій зали тощо.  На 
території академії діє вільний доступ до Wi-Fi, забезпечено он-лайн доступ до документів бібліотеки 
https://odaba.edu.ua/library/documents, бібліографічних фондів, електронних каталогів. Відкрито доступ до 
наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін. (https://odaba.edu.ua/rus/library/scientometric-research), а також до 
електронних журналів. Доступ до цих ресурсів надається в читальному залі бібліотеки та з будь-якого комп'ютера в 
мережі академії. Використовується електрона форма розкладу занять https://odaba.edu.ua/postgraduate/timetable-of-
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classes та сесій https://odaba.edu.ua/postgraduate/schedule-of-sessions.
Діє система управління якістю надання послуг у галузі освіти, що регламентується Положенням про забезпечення  
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ОДАБА 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_zabezpechennya_yakosti_OD_2.pdf), яка забезпечує моніторинг, 
аналізування, оцінювання дієвості та поліпшування рівня задоволеності потреб та інтересів здобувачів. 
Створено якісне освітнє середовище: студентський клуб, радіостанція, спортивний комплекс та інше. За результатам 
опитування, організацію та матеріальне забезпечення в межах ОНП здобувачі оцінили в середньому на 4,1 за 5-
бальною шкалою https://drive.google.com/file/d/1p0RxhNqvoLyTjx9L6Z0O5Ze4TuftgcNZ/view?usp=sharing

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

Проводиться опитування серед здобувачів вищої освіти щодо їх потреб та інтересів» 
(https://odaba.edu.ua/students/questionnaire), «Оцінювання освітньої компоненти ОДАБА» 
(https://docs.google.com/forms/d/1AvbS7pH--GT-I9XFLQlEEAPqUxuFJF_lwWdBE1v61AA/viewform?
edit_requested=true).
Освітнє середовище Академії є безпечним для життя і здоров’я, що забезпечується діяльністю підрозділів: відділ 
охорони праці (https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/administrative-and-economic-part), 
експлуатаційно-технічний відділ, відділ охорони. Постійно здійснюється технічних огляд та проводяться поточні 
ремонти приміщень. Соціальну підтримку студентів забезпечує первинна профспілкова організація студентів 
ОДАБА (https://odaba.edu.ua/students/trade-union-of-students)
 та консультації психолога-консультанта (https://odaba.edu.ua/postgraduate). В академії прийнято Кодекс про 
академічну доброчесність 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf).
Стосунки з викладачами регулюються такими документами: «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій» 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf), «Положення про 
запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією в 
ОДАБА» (https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_pro_zapobigannya_.pdf), «Антикорупційна програма ОДАБА» 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf).

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?

Освітня, організаційна, інформаційна, консультаційна, соціальна підтримка для здобувачів надається через відділ 
аспірантури і докторантури Академії https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/department-of-postgraduate-
studies. Освітня підтримка ґрунтується в першу чергу на індивідуальній взаємодії здобувачів із навчально-
педагогічним складом під час лекцій, практичних занять, консультацій, проведення наукових досліджень, особливо 
в лабораторних умовах. Організаційна підтримка забезпечується взаємовідносинами здобувачів з різними 
підрозділами Академії стосовно адміністративних питань через відділ аспірантури і докторантури, Центр 
організації освітнього процесу https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/educational-part,  навчально-
методичний відділ https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/methodological-department, відділ кадрів 
https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/human-resources-department, бухгалтерію 
https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/accounting-department. Інформаційна підтримка відбувається 
через відділ інформаційного забезпечення https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/department-of-
information-support та сайт Академії https://odaba.edu.ua,  де виділена окрема рубрика «Аспірантам» 
https://odaba.edu.ua/postgraduate.  Для консультативної підтримки здобувачів долучаються випускники 
https://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-academy, учасники науково-практичних семінарів в якості 
роботодавців під час організації ярмарку вакансій, тощо, де вони діляться власним досвідом роботи в галузі. 
Соціальна й психологічна підтримка здійснюється через профспілковий комітет Академії 
https://odaba.edu.ua/academy/trade-union-committee та профком студентів https://odaba.edu.ua/students/trade-union-
of-students із залученням органів студентського самоврядування 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_v_ODABA_compressed.pdf та ради 
молодих вчених 
https://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_pro_Radu_molodih_vchenih_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budiv
nitstva_ta_arhitekturi_2021.pdf, що забезпечує здобувачам інформаційну, соціальну, організаційну підтримку, 
захист їх прав та інтересів, а також через психологічну службу Академії (психолог-консультант Бикова С.В., 
https://odaba.edu.ua/postgraduate).
В Академії впроваджено централізовану систему анкетування та опитування через управління якістю надання 
послуг у галузі освіти, що регламентується відділом моніторингу та якості освіти
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_viddil_monitoringu_ta_yakosti_osviti.pdf.
Спрямовано проводиться опитування здобувачів щодо дистанційного навчання 
https://odaba.edu.ua/students/questionnaire.
За даними опитування, освітню  підготовку дослідницької та викладацької
діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю 62,5% здобувачів оцінюють на балів за 5-бальною шкалою, 25% 
на 4 балиhttps://drive.google.com/file/d/1p0RxhNqvoLyTjx9L6Z0O5Ze4TuftgcNZ/view?usp=sharing

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)
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В ОДАБА створені належні умови для організації інклюзивного навчання здійснюється згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України в 10.07.2019 р. № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання осіб з 
особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти».
Реалізація права на освіту для здобувачів з особливими освітніми потребами регламентується «Порядком 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). Відповідальна особа зустрічає та супроводжує осіб, що потребують 
допомоги, а в разі наростання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію маломобільних груп населення та осіб з 
інвалідністю з території Академії. В разі необхідності відповідальна особа залучає інших працівників Академії для 
супроводу осіб, що потребують допомоги. При необхідності особи з особливими освітніми проблемами, можуть 
заздалегідь погодити з відповідальною особою телефоном необхідні обсяги допомоги або направити на електронну 
пошту Академії відповідний запит. 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 2020 р.»).
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2020_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami_1.pdf

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?

Процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
одержанням неправомірної вигоди (хабарництвом), прийнята в ОДАБА, є чіткими, до розумної міри 
формалізованими, наперед визначеними та доступними для всіх учасників освітнього процесу. Це підтверджується 
такими документами, що викладені на сайті Академії: «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій» 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf), «Положення про 
запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією в 
ОДАБА» (https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_pro_zapobigannya_.pdf), «Антикорупційна програма ОДАБА» 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf).
Процедура Академії щодо ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями та дискримінацією в ОДАБА, включає 
подання скарги до Комітету з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в письмовій формі особисто 
або скарга може бути надіслана на електронну поштову скриньку відділу аспірантури і докторантури чи керівника 
відділу кадрів або подана у письмовому вигляді до зазначених підрозділів; обрання скаржником (скаржницею) 
способів вирішення ситуації,  розгляд скарги Комітетом, який надає висновок на основі рішення щодо ситуації, 
описаної в скарзі, який подається керівництву Академії, скаржнику/скаржниці та відповідачу/відповідачці. На 
підставі рішення Комітету керівництво Академії приймає відповідні рішення, передбачені та дозволені 
законодавством України. 
Антикорупційна програма ОДАБА включає формалізовані процедури запобігання хабарництву, за реалізацію яких 
призначається уповноважена особа. Особи, винні в порушенні вимог цієї Антикорупційної програми, а також 
Закону, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної 
відповідальності за ініціативою ректора Академії, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, 
передбачених законодавством України.
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 для здійснення повідомлень, електрона адреса тощо).
Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ОДАБА, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян». Розгляд скарг і звернень у 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 ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» конфліктних 
ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та одержанням неправомірної вигоди, 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 ОП 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)

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

ОНП розробляється робочою групою на чолі з керівником, узгоджується з групою забезпечення, зі стейкхолдерами, 
розглядається методичною комісією інститутів ОДАБА, Центром організації освітнього процесу ОДАБА,  
проректором з НПР та затверджується Вченою радою ОДАБА.
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Перегляд ОП «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється щорічно (Наказ №23/од от 07.02.2020 р. «Про 
вдосконалення освітніх програм»).
Аналіз зауважень та пропозицій стейкхолдерів, академічної спільноти, Ради молодих вчених і здобувачів 
виконується постійно. Пропозиції збираються по результатам анкетування, при особистому спілкуванні на 
засіданнях та радах (зокрема Ради молодих вчених і Науково-технічній ради), наукових конференціях, виставках, 
тощо. Зміни в ОПП вносяться в травні кожного навчального року.
На початку процедури гарант разом з завідувачами профільних кафедр і стейкхолдерами спільно визначають 
оптимальну кількість професійних та соціально-особистісних компетенцій випускників за ОП, а також перелік 
потенційних посад для випускників. Наступним етапом є розроблення гарантом компетентносної моделі освіти 
фахівця для формування ОНП, з урахуванням особливостей варіативної частини, та навчального плану спільно з 
представниками академічної спільноти і будівельних організацій.
Така процедура відповідає вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf
Введена в дію у 2016 р. ОНП переглядалась у 2019 і 2020 роках.
З 2019 року змінено ОНП і РП, змінено введено більше  вибіркових компонент та змінено їх обсяги, взявши до уваги 
пропозиції Ради молодих Вчених, зазначені у протоколі №2 від 06 лютого 2017 року. У відповідь на зауваження 
стейкхолдера у особі директора ДП «ДНІБК», Г.Г. Фаренюка, зазначене в листі від 11.08.2017, введено ВК 
«Математичні методи досліджень будівельних конструкцій».
У 2020 році у відповідь на зауваження проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Донбаської 
національної академії будівництва та архітектури, С.В. Колесніченко, зазначені в листі стейкхолдера від 13.04.2020 
відкориговане співвідношення між обов’язковими та вибірковими компонентами програми, а також змінений обсяг 
компонент, що мали обсяг менш 3 кредитів ECTS. Взявши до уваги пропозиції стейкхолдера - першого заступника 
директора з наукової роботи ДП «НДІБВ» П.Є. Григоровського (лист від 12.03.2020), були внесені корективи до ВК 
«Основи патентознавства та авторського права».

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

З метою розширення участі здобувачів у процедурах забезпечення якості освіти, моніторингу та оцінювання роботи 
науково-педагогічних працівників в академії впроваджено систему моніторингу якості освіти. Здобувачі третього 
рівня вищої освіти залучаються до участі у діяльності органів громадського самоврядування, зокрема Ради молодих 
вчених. Шляхом обговорення на засіданнях Ради здобувачі мають змогу висловлювати думки та пропозиції 
стосовно забезпечення якості освіти в ОДАБА в цілому, змісту ОНП та процедур забезпечення якості її реалізації. 
Так, за результатами проведених у 2018-2020рр засідань в якості критерію перегляду ОНП «Будівництво та 
цивільна інженерія» було запропоновано внести додатковий ВК «Удосконалення енергетичних параметрів 
технологічних процесів ТГПтаВ» (протокол №3 Ради молодих вчених від 2.04.2018). В рамках ОК «Іноземна мова» 
ОНП підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 192 збільшити обсяг годин на оволодіння 
розмовних навичок (протокол №3 Ради молодих вчених від 4.03.2019). Збільшити об'єм дисципліни за вибором в 
другому семестрі, тобто з двох дисциплін по 2,5 кредити зробити одну 5 кредитів. Дисципліни 3 і 4 семестрів по 2,5 
кредити збільшити до 3 кредитів (протокол №3 Ради молодих вчених від 6.04.2020). Також враховуються 
результати опитування здобувачів третього рівня освіти https://odaba.edu.ua/postgraduate/poll, 
https://docs.google.com/forms/d/1DJfnRA_7dT_ms_TvH1WW7IynaZ_JTvtzTjX92wlDGH0/viewform?
gxids=7628&edit_requested=true

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

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» здобувачі третього рівня вищої освіти не входять до складу органів 
студентського самоврядування, тому залучення їх до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП в ОДАБА 
відбувається через Раду молодих вчених.
Згідно з Положенням про Раду молодих вчених здобувачі третього рівня вищої освіти, які входять до ради мають 
право: 
https://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_pro_Radu_molodih_vchenih_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budiv
nitstva_ta_arhitekturi_2021.pdf
- подавати пропозиції щодо змісту навчальних планів та ОП;
- виступати з ініціативами зрізних питань наукового та громадського життя, 
- вносити пропозиції керівництву ОДАБА про відрядження молодих вчених у вітчизняні та закордонні наукові 
установи, на наукові симпозіуми та конференції;
- висувати претендентів на здобуття національних і міжнародних молодіжних премій, стипендій та грантів;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього рівня вищої 
освіти;
- брати участь у вирішенні спірних ситуацій, що можуть виникнути між здобувачами вищої освіти та 
представниками адміністрації/науково-педагогічними працівниками;
- делегувати членів Рада молодих вчених до складу вченої ради Академії, а також інших колегіальних та робочих 
органів.
Рада молодих вчених аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції здобувачів щодо організації освітнього-
наукового процесу і звертається до вчених рад інститутів, Вченої ради академії чи адміністрації з пропозиціями 
щодо їх вирішення.
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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

ОНП у вільному доступі знаходиться для ознайомлення на сайті академії. Обговорення ОНП з представниками 
академічної спільноти і будівельних організацій проходить на форумах, наукових конференціях, а також через 
асоціацію випускників, якими є керівники і фахівці будівельних організацій. Також дієвою формою урахування 
інтересів роботодавців за ОНП є щорічне проведення конференцій, семінарів, круглих столів саме на базі ОДАБА. 
Пропозиції від роботодавців щодо оновлення ОНП та інших процедур забезпечення її якості закріплюються 
резолюцією конференції чи круглого столу, передаються на розгляд вчених рад інститутів і в подальшому 
враховуються при перегляді та оновленні змісту ОНП. Також роботодавці приймають участь у підвищенні 
кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників, яке здійснюється відповідно до Порядку підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf
Врахувавши зауваження та рекомендації, зазначені в листі директора ДП «ДНІБК», Г.Г. Фаренюка від 11.08.2017 в 
2019 році змінено ОНП і РП, введено ВК «Математичні методи досліджень будівельних конструкцій». На підставі 
зауважень, зазначених в  листі першого заступника директора з наукової роботи ДП «НДІБВ» П.Є. Григоровського 
від 12.03.2020 з 2020 року змінено ОНП, а саме змінено обсяги  обов’язкових і вибіркових компонент 
(співвідношення між ОК та ВК).

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

Проводиться постійний збір і аналіз інформації щодо працевлаштування випускників ОНП, що враховує 
інформацію щодо їх кар’єрного шляху. Типові траєкторії влаштування випускників ОНП – робота в закладах вищої 
освіти (переважно в ОДАБА), науково-дослідних та виробничих установах. Випускники, що освоїли програму 
доктора філософії, можуть виконувати професійну проектно-технологічну, виробничо-технологічну, організаційно-
управлінську, науково-дослідницьку (інноваційну), навчально-методичну діяльність. Процедури збирання 
інформації проводиться декількома шляхами: анкетування, опитування через соціальні мережі, телефонне 
опитування, особисте спілкування. За збір інформації щодо працевлаштування здобувачів відповідає відділ 
аспірантури і докторантури.
Одним з інструментів комунікації з випускниками є асоціація випускників ОДАБА. 
(http://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-academy).
 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 у 
відділі аспірантури і докторантури. Інформація щодо працевлаштування випускників 2020 року: Дуднік Л.В. і 
Пєхтєрєва Г.О. працюють асистентами в ОДАБА; Михайлов О.О. – спеціаліст проектної групи будівельної компанії 
«Стікон»; Полянський К.В. – старший викладач Донбаської національної академії будівництва та архітектури; 
Анджелко Црноя – викладач університету «Север», Хорватія. 

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 у академії є багаторівневою, тобто моніторинг здійснюється на рівні 
кафедри, інституту, відділу аспірантури і докторантури та на академічному рівні. Завдяки цьому підходу та 
студентоцентрованності на ОНП вдається вирішувати такі питання як: надмірне навантаження, змістовність 
компонентів ОПП, реалізація нових методів викладання, регулювання та перевірка досягнення ПРН. У продовж 
навчання на кафедральному та загально академічному рівні відбувається моніторинг успішності та відвідування 
здобувачів, що дає змогу виявити не тільки рівень засвоєння тої або іншої компоненти а рівень зацікавленості, що в 
свою чергу допомагає скорегувати зміст ОП та розподілити навантаження за освітніми компонентами.

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?

У зв’язку з тим, що ОНП проходить акредитацію вперше, академія не може продемонструвати, як було 
відредаговано на результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти.

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

ОДАБА всіляко сприяє залученню учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості 
ОП. Такі процедури передбачають:
– розробку, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм із залученням представників провідних кафедр за 
даною спеціальністю;
– періодичний перегляд навчальних планів та змісту робочих програм дисциплін із залученням співробітників 
наукових і навчальних закладів – партнерів з України та світу (ДонНАБА, ДП НДІБК, ХНУБА тощо);
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– широке обговорення проектів освітніх програм на засіданнях Вченої Ради ОДАБА  із залученням всіх зацікавлених 
сторін академічної спільноти;
– 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;
- рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників згідно Пояснення до рейтингу 
https://odaba.edu.ua/upload/files/dovidka_reyting.pdf
- результати рейтингового оцінювання оприлюднені на сайті 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Dodatok_3__Reyting_NPP_ta_kafedr_2019.pdf .
Також учасниками академічної спільноти, що залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП, є 
офіційні опоненти дисертацій здобувачів, що під час процедури захисту у Спецрадах при академії мають можливість 
висловити побажання та зауваження щодо підготовки здобувачів. 

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

Структурним підрозділом ОДАБА, в контексті здійснення процесів і процедур 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 
установами і підприємствами, які є потенційними роботодавцями; залучення підприємств, установ та організацій 
(роботодавців) до навчального процесу;
– 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 педагогічних та науково-
педагогічних працівників);
– моніторингу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти (забезпечення ефективного функціонування 
внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти академії);
– відділ ліцензування та акредитації.
Також контроль за основними процедурами внутрішнього забезпечення якості освіти здобувачами третього 
(освітньо-наукового) рівня здійснює відділ аспірантури і докторантури.   

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?

Права та обов'язки усіх учасників освітнього процесу в ОДАБА чітко і зрозуміло регулюються наступними 
документами: 
Статут Одеської державної академії будівництва та архітектури, ідентифікаційний код 02071033, погоджений 
Конференцією трудового колективу 24 грудня 2015 р., протокол №3; 
Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені загальними зборами трудового колективу ОДАБА 5 
травня 2017 р, протокол №1; 
Положення про організацію освітнього процесу Одеської державної академії будівництва та архітектури (редакція 
від 31.08.2018р.), затверджено рішенням №1 Вченої ради ОДАБА 31 серпня 2018р. 
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Одеської державної 
академії будівництва та архітектури
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_pidgotovku_zdobuvachiv_vishchoi_osviti_stupenya_doktora_filosof
ii_ta_doktora_nauk.docx затверджено рішенням Вченої ради ОДАБА, протокол №15 від 14 вересня 2020р.
Доступність документів забезпечується їх відкритою публікацією на офіційному сайті академії
https://odaba.edu.ua/academy/public-information, https://odaba.edu.ua/postgraduate/provisions-level-of-higher-
education
Обізнаність з ними учасників освітнього процесу гарантується участю викладачів, співробітників, здобувачів 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

Адреса веб-сторінки «Громадське обговорення»: 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/ONP_Budivnitstvo_ta_tsivilna_inzheneriya_3_riven.pdf
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10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Зміст ОНП спрямований на задоволення наукових інтересів здобувачів освіти (аспірантів), пріоритетними серед 
яких є: можливість виконувати наукові дослідження; представляти результати досліджень в міжнародному 
науковому середовищі,  використовуючи іноземні мови; брати участь у освітньому процесі та дослідницьких 
проектах за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Також зміст ОНП забезпечує повноцінну підготовку до оформлення та захисту дисертації. Цикл вибіркових 
компонентів містить дисципліни вільного вибору здобувача, що відповідає йог науковим інтересам (ВК 1.1-ВК 1.4), 
враховує специфіку наукового дослідження (ВК 2-4.1 - ВК 2-4.17). Цикл обов’язкових загальних компонентів 
включає навчальну дисципліну «Іноземна мова», яка забезпечує набуття аспірантами мовленнєвих 
компетентностей, необхідних для: наукового і професійного спілкування в усній та письмовій формі; для оглядового 
вивчення оригінальної наукової літератури з фаху, ведення наукових дискусій та спілкування під час перебування у 
закордонному відрядженні; складання іноземною мовою анотацій та рефератів до наукових статей. Розширенню 
наукового світогляду аспірантів сприяють такі ОК, як «Історія і філософія науки» та «Методологія наукових 
досліджень», а підготовку аспірантів до викладацької діяльності – «Педагогіка вищої школи». 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

ОК «Методологія наукових досліджень» передбачає вивчення методології і методів наукового аналізу та набуття 
універсальних навичок дослідника, зокрема уміння проводити наукові дослідження. Цикл вибіркових компонентів, 
крім обов’язкових компонентів, містить дисципліни вільного вибору, які здобувач вибирає, виходячи із напряму 
власного наукового дослідження. Цикл вибіркових компонентів охоплює 14 кредитів, що забезпечує повноцінну 
підготовку здобувачів до дослідницької діяльності за спеціальністю. При формуванні циклу вибіркових компонентів 
приймався до уваги досвід захисту дисертацій у спеціалізованих вчених разах академії 
https://odaba.edu.ua/science/specialized-scientific-council-d-41.085.01 ,
https://odaba.edu.ua/science/specialized-scientific-council-d-41.085.03 .
Здобувачі освіти, що навчаються за ОНП, можуть прийняти участь у виконанні госпдоговірних та держбюджетних 
наукових досліджень, які координуються Науково-дослідною частиною,  (https://odaba.edu.ua/science/scientific-
research-part-of-odaba), що дозволяє їм набувати більшого наукового досвіду.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності забезпечують наступні компоненти ОНП: 
«Педагогіка вищої школи», «Історія і філософія науки» та практична підготовка, метою проведення якої є 
підвищення рівня набуття аспірантами компетентностей, щодо здійснення освітнього процесу, навчання і 
професійної підготовки студентів до професійно-орієнтованої діяльності. У результаті проходження практики 
здобувач має набути навичок самостійного виконання педагогічної діяльності за обраним напрямом дослідження. 
ОК «Іноземна мова» забезпечує необхідний здобувачам рівень володіння англійською або іншою європейською 
мовою, що важливо для викладацької діяльності.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проходять обов’язкове обговорення на 
засіданнях профільних кафедр, на засіданні науково-технічної ради академії, і затверджуються вченою радою 
академії. Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії плануються у рамках 
тематик НДР відповідних кафедр https://odaba.edu.ua/academy/institutes-and-faculties, а також у розрізі 
функціонування наукових шкіл академії (https://odaba.edu.ua/science/scientific-schools), що передбачає дотичність 
напрямів досліджень наукових керівників і тем наукових досліджень аспірантів.
Сфери наукових інтересів наукових керівників співпадають з тематикою досліджень здобувачів 
(https://odaba.edu.ua/postgraduate/scientific-directions-of-supervisors-192)
 До відділу аспірантури і докторантури науковими керівниками здобувачів надається перелік наукових публікацій, 
які засвідчують дотичність тем наукових досліджень аспірантів до напрямів досліджень наукових керівників 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/192_Spivstavlennya_publikatsiy_zdobuvachiv_i_kerivnikiv.pdf). Крім того, здобувачі 
мають можливість познайомитися з напрямками досліджень наукових керівників до вступу у аспірантуру та 
узгодити свої дослідження з існуючими напрямками наукової діяльності. Вони мають доступ до широкого спектру 
наукових публікацій, а також до робіт наукових керівників, що засвідчують їх наукові інтереси.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

В ОДАБА забезпечено можливість проведення досліджень у сучасних лабораторіях 
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https://odaba.edu.ua/science/scientific-research-part-of-odaba/res-instit-and-lab (20 лабораторій працюють за 
напрямом ОНП), відкрито доступ до бібліотеки https://odaba.edu.ua/library, є безоплатний доступ до Інтернету. 
Науково-дослідні лабораторії підпорядковані НДЧ академії https://odaba.edu.ua/science/scientific-research-part-of-
odaba. 
У межах ОНП для проведення апробації результатів наукових досліджень академією надаються наступні 
можливості: публікація статей у збірниках наукових праць, включених до Переліку наукових фахових видань 
України за категорією «Б» та індексованих у наукометричній базі даних Index Copernicus: «Вісник ОДАБА» 
http://visnyk-odaba.org.ua; «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини» 
https://odabamdipk.wixsite.com/sbornik, «Механіка і математичні методи» http://mmm-journal.com.ua; щорічно 
проводяться 15-16 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій; https://odaba.edu.ua/news, 
зокрема 2 щорічних конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (https://odaba.edu.ua/news/518, 
https://odaba.edu.ua/news/497) проводяться фахові науково-технічні семінари щодо розгляду дисертацій аспірантів, 
за результатами яких надається висновок про наукову і практичну цінність дисертацій. 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Згідно Стратегії Інтернаціоналізації академії 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Strategiya_Internatsionalizatsii_diyalnosti_akademii_na_2015-2020_rr._1.pdf 
долучення аспірантів (здобувачів вищої освіти) до міжнародної академічної спільноти є одним із пріоритетів 
міжнародної діяльності. Зі здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії працює відділ міжнародних зв’язків  
https://odaba.edu.ua/international-activities/department-of-international-relations, який орієнтує на програми 
академічної мобільності, у т.ч. ERASMUS+, TEMPUS, MEVLANA https://odaba.edu.ua/international-
activities/international-programs-and-projects із ЗВО-партнерами, перелік яких постійно оновлюється на сторінці 
міжнародного відділу академії. 
В академії створена можливість участі аспірантів в міжнародних грантових програмах 
https://odaba.edu.ua/international-activities/contests,-grants,-scholarships , а також  у міжнародних науково-
практичних конференціях за кордоном, матеріали яких індексуються у Scopus. Наприклад 9..11 січня 2021 року 
доклади аспірантів були представлені на 2nd International Conference on Innovative Trends in Engineering for 
Sustainability (ICITES 2021) https://odaba.edu.ua/news/page2/478

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники аспірантів, у переважній більшості, є керівниками і відповідальними виконавцями науково-
дослідних робіт, що виконуються за планами академії, на замовлення МОНУ і за госпдоговорами. Науковими 
керівниками держбюджетних тем є: Клименко Є.В. («Відновлення працездатності залізобетонних будівельних 
конструкцій, пошкоджених під час експлуатації та бойових дій», 609,4 тис. грн.), Сур’янінов М.Г. («Розвиток 
чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделювання та розрахунку стрижневих, пластинчатих і 
оболонкових конструкцій», 1028,6 тис.грн.), Менейлюк О.І. («Технології захисту заглиблених військових і цивільних 
споруд від підтоплення та підземного простору від забруднення», 400,0 тис.грн.), Карпюк В.М. («Розрахункові 
моделі силового опору складнонапружених прогінних залізобетонних конструкцій з урахуванням дії малоциклового 
навантаження високих рівнів», 414,8 тис.грн.), Шинкевич О.C. («Розробка науково-теоретичних  основ  отримання 
низькоенергоємних екологічно безпечних композитів  з використанням  комп’ютерного  матеріалознавства», 389,1 
тис.грн.). Ковров А.В., Митинський В.М., Клименко Є.В., Менейлюк О.І., Карпюк В.М., Кровяков С.О., Барабаш І.В., 
Ісаєв В.Ф., Мартинов В.І. та інші керівників аспірантів є керівниками госпдоговірних наукових досліджень на 
замовлення профільних підприємств та установ. За результатами виконання науково-дослідних робіт публікуються 
тези та матеріали доповідей, наукові статті, оформлюються патенти на корисні моделі і винаходи.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів ОДАБА регулюються 
нормативно-правовими документами з питань академічної доброчесності, а саме «Положення про організацію 
освітнього процесу в Одеській державній академії будівництва та архітектури» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf та «Кодекс академічної 
доброчесності» https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf Перевірці на антиплагіат підлягають 
всі дисертаційні роботи, наукові статті у збірниках академії та інші наукові праці. З метою врегулювання питань 
щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти і науково-педагогічними працівниками в академії 
створена постійно діюча комісія з питань етики й академічної доброчесності. 

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

За час дії ОНП не виявлено жодного факту порушень академічної доброчесності ні серед аспірантів, ні серед 
наукових і науково-педагогічних працівників академії. У разі порушення академічної доброчесності академією 
передбачено притягнення особи до дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства. Виявлення в 
поданій до захисту дисертації академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні наукового ступеня 
https://odaba.edu.ua/upload/files/ODABA_Polozhennya_pro_poryadok_prisudzhennya_PhD.pdf
У разі виявлення порушень академічної доброчесності керівниками здобувачів освіти вони за рішенням Вченої ради 
академії можуть бути відсторонені від керівництва аспірантами.
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОНП містить чітко сформульовані цілі та заплановані програмні результати навчання, орієнтована на процес 
реалізації науково-дослідної, інноваційної та прикладної діяльності здобувачів, при цьому повністю забезпечує 
необхідну підготовку здобувачів для проведення дисертаційного дослідження, підготовки та захисту дисертації на 
здобуття ступеня доктора філософії. ОНП вдосконалюється з рахуванням існуючих тенденції у галузі будівництва та 
цивільної інженерії, а також сучасних тенденцій та вимог до освітнього процесу.
Сильними сторонами ОНП є:
- якісний склад викладачів. Реалізація ОНП забезпечується працівниками, які відповідають кадровим вимогам 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, переважна більшість має науковий ступень доктора наук і 
звання професора, всі є досвідченими висококваліфікованими фахівцями у відповідній галузі, активно проводять 
власні наукові дослідження за госпдоговірними і держбюджетними темамі;
- підготовка здобувачів здійснюється на базі наукових шкіл і кафедр академії, які мають багаторічний успішний 
досвід підготовки фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і докторів технічних наук, докторів філософії). Роботи 
наукових шкіл академії відомі та визнані в України та світі, а здобувачі освіти можуть використовувати потенціал 
всіх шкіл за профілем ОНП;
- включені до ОНП освітні компоненти формують логічну взаємопов’язану систему, що  дозволяє поєднувати 
навчання з власним науковим дослідженням та сприяє його успішному виканню;
- компетентності, що набувають здобувачі в процесі освоєння ОНП, відповідають актуальним потребам ринку праці, 
зокрема для роботи у закладах вищої освіти, і є важливими для подальшого успішного працевлаштування та 
професійного зростання.
- сутність підготовки здобувачів за ОНП відповідає актуальним потребам держави, галузі, стейкхолдерів та 
академічної спільноти. 
Проте, за результатами самоаналізу визначено і окремі слабкі сторони ОНП, а саме: відсутність практики 
викладання ОК англійською мовою, недостатнє залучення іноземних науково-педагогічних працівників до 
викладання; не повне використання можливостей неформальної освіти.

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

У «Програмі стратегії розвитку Академії на 2021-2025 роки» https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf 
зазначені напрямки, які безпосередньо відобразяться розвитку ОП упродовж найближчих років: підготовка та 
впровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій електронного і дистанційного навчання в 
поєднанні з класичним навчанням; підтримка діючих наукових шкіл і подальший розвиток фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень; розвиток наукової співпраці із закордонними ЗВО і науковими центрами, 
активізація роботи щодо участі в конкурсах, міжнародних науково-технічних та інших програмах; стимулювання 
професорсько-викладацького складу і аспірантів до публікації статей у провідних українських та зарубіжних 
рецензованих виданнях; зміцнення і розвиток науково-педагогічних шкіл, формування фінансового механізму 
підтримки провідних вчених, керівників наукових шкіл, педагогів, які активно працюють в області підготовки 
кадрів вищої кваліфікації.
Розвиток ОНП в значній мірі буде обумовлений розвитком науки та інноваційних процесів в галузі будівництва та 
цивільної інженерії.
Упродовж найближчих 3 років планується здійснення наступне:
- розширити перелік вибіркових компонент ОНП для більшого удосконалення індивідуалізації навчання;
- постійно оновлювати комплекси методичного забезпечення освітніх компонент з врахуванням тенденцій у 
відповідній галузі;
- залучати для викладання за ОНП та проведення окремих лекцій та мастер-класів  більше представників 
закордонних ЗВО та професіоналів-практиків;
- запровадити можливість вивчення окремих ОК англійською мовою;
- більш широко застосовувати орієнтовані на малочисельні аудиторії підходи до викладання: ділові ігри, кругли 
столи, семінари;
- впровадити систему стимулювання опублікування здобувачами освіти і науково-педагогічними працівниками 
статей у англомовних періодичних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of 
Science, а також виданнях держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та 
Європейського Союзу;
- популяризувати ОНП в Україні та серед закордонних ЗВО-партнерів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
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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: 26.05.2021 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

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Silabus_Pedagogika_
vishchoi_shkoli.pdf

Isx4DBrMfil26cdw+k
ORF+8Nq/v1DiIEMU

Rnw8zivcI=

Мультимедійний проектор 
АcerC120 Екран настінний 2х1,8м
Ноутбук LenovoIdeaPad 
Рік введення в експлуатацію 2016

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
будівельних матеріалів 
та виробів

навчальна 
дисципліна

Silabus_Suchasniy_st
an_ta_perspektivi_ro
zvitku_budivelnih_ma
terialiv_ta_virobiv.pd

f

MxUAoowfJb1y9DyRQ
lXxE9UiWwsdUqnmD

/LDsD5zl6M=

Мультимедійний проектор Epson 
EB-S6 / 3:4/3300 ANSI
люмен / 800 х 600 Рік введення в 
експлуатацію 2018
Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 
2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік 
введення в експлуатацію
2015
Мультимедійний проектор Ben Q 
МР 6–12, ноутбук Lenovo G
570, екран настінний 1,8х1,8м. Рік 
введення в експлуатацію
2017 Комп’ютери – 10 шт.: Intel 
Celeron 2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік 
введення в експлуатацію
2015

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
вентиляції, опалення та 
теплогазопосточання

навчальна 
дисципліна

Silabus_Suchasniy_st
an_ta_perspektivi_ro
zvitku_ventilyatsii,_o
palennya_ta_teplogaz

opostochannya.pdf

BAuo4wN7YtK0dqU3
u5NM0UBedpRkqPH

Kki3bz+sOxUU=

Мультимедійний проектор 
Epson3600, екран настінний 
2,2х1,8м, комп'ютер Pentium2.2x2.2 
Рік введення в експлуатацію 2019 
Мультимедійний проектор Aser 
K11, екран настінний 1,8х1,8м, 
плакати. Комп’ютери – 10 шт.: 
Celeron 2.4 Рік введення в 
експлуатацію 2019 

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
будівельних 
конструкцій, будівель та 
споруд

навчальна 
дисципліна

Silabus_Suchasniy_st
an_ta_perspektivi_ro
zvitku_budivelnih_ko
nstruktsiy,_budivel_t

a_sporud.pdf

qr+6R3Hzz5GVCzH3c
P22ottNvpIfrpD6GM+

/jBlidC0=

Мультимедійний проектор Epson 
EB–S02, Комп’ютери – 2 шт.:
НР ВОХ54ЕА ProBook. 
Рік введення в експлуатацію 2012
Мультимедійний проектор 
TOSHIBA TLP251: 800 x 600 SVGA 
4:3;LED 
Рік введення в експлуатацію 2015

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
технології та організації 
промислового та 
цивільного будівництва

навчальна 
дисципліна

Silabus_Suchasniy_st
an_ta_perspektivi_ro

zvitku_TOPTSB.pdf

Ll2DRrD7SCD6unHxk
hvxY2bwaxefkns0LNY

HSW/Vvbw=

Мультимедійний проектор EPSON 
EMP–S5. 
Рік введення в експлуатацію 2011

Практична підготовка практика Silabus_Praktichna_p
idgotovka.pdf

hWVRoGctABiRVWRj
+k6TUJgc9pzKqHoH

XBOXcVydf6E=

Матеріальна база академії

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Silabus_OK3_Inozem
na_mova.pdf

qoIQFW541yeREY6Lt
4CHih+cVFgrRbwsLL

zj/gL4FsM=

Телевізор 29West PF2991TE 
Програвач DVD Samsung 
SVDVD654P

Історія і філософія 
науки

навчальна 
дисципліна

Silabus_OK2_Istoriya
_i_filosofiya_nauki.p

df

lNBMhwwjwNpWdKR
R0DWTbrBAn121345

Mw7qaoUr+yy8=

Мультимедійний проектор 
АcerC120 Екран настінний 2х1,8м
Ноутбук LenovoIdeaPad 
Рік введення в експлуатацію 2016

Методологія наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Silabus_OK4_Metodol
ogiya_naukovih_dosli

dzhen.pdf

sSdyPTwNBFqEU9Kv
nt2jyRysMQcYXRho2

6Bknoz5rdA=

Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 
2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX
 Рік введення в експлуатацію 2015

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
основ і фундаментів

навчальна 
дисципліна

Silabus_OK6_Suchasn
iy_stan_ta_perspekti
vi_rozvitku_osnov_i_

fundamentiv.pdf

lj2Sd4Dd+GEP4LXltM
rnySsct7Z+A/7lS8v7G

pTAJuk=

Мультимедійний проектор Epson 
EB-S6
Ноутбук Asus EeeeBook.
Рік введення в експлуатацію 2017 

Сучасний стан та навчальна Silabus_OK8_Suchas iNOxW+CR05eYv42J1 Мультимедійний проектор Epson 



перспективи розвитку 
систем водопостачання, 
каналізації

дисципліна niy_stan_ta_perspekt
ivi_rozvitku_sistem_v
odopostachannya_ka

nalizatsii.pdf

N95Qq4vc1/EM4EIqT
UylLLO/gA=

EB-X9, екран настінний 2,4х1,8м. 
Комп’ютер Celeron 2.0 Рік введення 
в експлуатацію 2017

 
* 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

212755 Єрмакова 
Світлана 
Станіславівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Південноукраїн
ський 

педагогічний 
університет ім. 

К.Д. 
Ушинського, рік 

закінчення: 
2000, 

спеціальність:  
Початкове 
навчання, 

психологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002457, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат доцента 
12ДЦ 016812, 

виданий 
10.04.2007

19 Педагогіка 
вищої школи

1. д.пед.н., 13.00.04 
«Теорія та методика 
професійної освіти», 
(ДД  002457), тема 
дисертації «Теоретико - 
методичні засади 
моніторингу 
професійної підготовки 
майбутніх викладачів 
вищих технічних 
навчальних закладів», 
доцент кафедри 
Філософії, політології, 
психології та права 
(12ДЦ  016812), 
2. Стажування 2016р. 
Зарахувати як 
підвищення 
кваліфікації 
проходження 
міжнародного 
наукового стажування 
за спеціальністю 
"Теорія і методика 
професійної освіти", 
напрям "Вища технічна 
освіта", яке проходило 
на базі Жематіївської 
колегії в Литовській 
Республіці з 
01.03.2016р. по 
06.05.2016р. Загальний 
обсяг курсу стажування 
склав 150 годин, 
сертифікат №ZK0146 
від 06.05.2016 р., наказ 
про зарахування 
№18/вк від 11.01.2018р.
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.30 Ліцензійних умов: 
пп.1,2,3,5,11,13,14,15,18
4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль Web of 
Sciencе
https://app.webofknowle
dge.com/author/record/1
2130651?lang=ru_RU
4.2. профіль у 
GoogleScholar
https://scholar.google.co
m.ua/citations?
hl=uk&user=zbIJmlAAA
AAJ
4.3. Бібліотека 
Вернадського
1. Змістове ядро 
впровадження 
ощадливого 
виробництва у 
навчальний процес 
вищого технічного 
навчального закладу - 



http://nbuv.gov.ua/UJR
N/texcped_2016_3(5)__
8
2. Фундаментальні 
аспекти впровадження 
ощадливого 
виробництва у 
навчальний процес 
вищого технічного 
навчального закладу - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/NiO_2016_1_14
3. Концепція Кайдзен: 
особливості 
формування 
інноваційно 
зорієнтованого 
професійного 
середовища 
майбутнього фахівця - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/NiO_2016_6_26
4. Формування 
екологічної свідомості 
психологічними 
засобами у 
маркетингових 
дослідженнях - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/zbnpdnaba_2019_2_8

180887 Мар`янко 
Яніна 
Георгіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічного 
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.30 Ліцензійних умов: 
пп.1,2,3,13,14,15,17,18
4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль у 
GoogleScholar



https://scholar.google.ru
/citations?
hl=ru&user=lPH8IrMAA
AAJ  
4.2. бібліотека 
Вернадського
1. Особливості 
афіксального творення 
українських термінів 
дизайну -  
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Mova_2012_17_36

68164 Менейлюк 
Олександр 
Іванович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  
Промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 002095, 

виданий 
09.01.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 097250, 
виданий 

11.03.1987, 
Атестат доцента 

ДЦ 017493, 
виданий 

04.11.1989, 
Атестат 

професора ПP 
002114, виданий 

17.04.2003

43 Сучасний стан 
та перспективи 
розвитку 
технології та 
організації 
промислового 
та цивільного 
будівництва

1. д.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(05.23.08 «Технологія 
промислового та 
цивільного 
будівництва»), (ДД № 
002095), 
тема дисертації: 
«Інноваційні технології 
зведення підземних 
споруд способом «стіна 
у ґрунті»,
професор кафедри 
Технологія та 
механізація 
будівництва, (ПР 
№002114);
2. Стажування 
2019 р.: Зарахувати як 
підвищення 
кваліфікації участь у 
міжнародному 
професійному семінарі 
"Сучасні фасадні 
технології будівництва, 
енергозбереження, 
світлопрозорі 
конструкції, новітні 
тренди та іноваційні 
рішення"; сертифікат 
від 29.01.2019 р., 
сертифікат учасника, 
наказ про зарахування 
№146/вк від 12.03.2019 
р.;
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.30 Ліцензійних умов: 
пп.1,2,3,5,7,8,10,11,12,13,1
4,15,18;
4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль Scopus
Transport construction 
cost management by 
rational organizational 
and technological 
solutions -
https://www.scopus.com
/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85091833385&origin=res
ultslist
4.2. профіль Web of 
Sciencе
1. Optimization of 
Managerial, 
Organizational and 
Technological Solutions 
of Grain Storages 
Construction and 
Reconstruction - 
https://apps.webofknowl
edge.com/full_record.do
?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&qi
d=21&SID=F3reZikcAlfZ
hl4w4Qe&page=1&doc=1
2. DEVELOPMENT OF 
DEVICE TECHNOLOGY 



ANTI-FILTRATION 
SCREEN WITH USE 
SCREW EQUIPMENT - 
https://apps.webofknowl
edge.com/full_record.do
?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&qi
d=19&SID=F3reZikcAlfZ
hl4w4Qe&page=1&doc=1
3. INNOVATIVE 
TECHNOLOGY OF 
HORIZONTAL 
PROTECTIVE SHIELD 
ARRANGEMENT USING 
INJECTION - 
https://apps.webofknowl
edge.com/full_record.do
?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&qi
d=15&SID=F3reZikcAlfZ
hl4w4Qe&page=1&doc=1
4. SEEPAGE 
PROTECTION OF 
IRRIGATION CANALS 
USING HORIZONTAL 
DIRECTIONAL 
DRILLING -
https://apps.webofknowl
edge.com/full_record.do
?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&qi
d=12&SID=F3reZikcAlfZ
hl4w4Qe&page=1&doc=1
4.3. бібліотека 
Вернадського:
1. Зниження 
собівартості продукції 
підприємства з 
будівництва та 
реконструкції 
елеваторів. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/buvu_2017_62(1)__5
2. Розвиток моделей 
управління 
будівництвом за 
допомогою 
інформаційних 
технологій. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/vhad_2019_86(1)__3
3. Розширення області 
застосування та 
перспективи розвитку 
кошторисного 
нормування в 
будівництві. Повний 
текст публікації буде 
доступним після 
01.01.2022 р., через 324 
днів
4. Дослідження 
залежності вартості 
реконструкції житлових 
будинків перших 
масових серій від 
організаційно-
технологічних 
факторів. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/shpebfrv_2020_43_18

5. Підвищення 
достовірності 
нормування 
будівельних робіт. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/tnt_2019_3_38
6. Управління зрілістю 
знань у будівництві за 
допомогою 
конструктивно-
технологічних 



шаблонів. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vpabia_2020_5_15
7. Совершенствование 
методов управления 
строительными 
предприятиями с 
помощью 
информационных 
технологий. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vpabia_2017_4_6

37136 Клименко 
Євгеній 
Володимиров
ич

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 

22.12.2006

38 Сучасний стан 
та перспективи 
розвитку 
будівельних 
конструкцій, 
будівель та 
споруд

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», 
професор кафедри 
Залізобетонних та 
кам’яних конструкцій, 
(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: 
"Ознайомлення 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 21.06.2017р., 
наказ про зарахування 
№ 776/вк від 
08.12.2017р.;
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.30 Ліцензійних умов 
пп.1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,1
3,14,15,16;       
4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль Scopus
https://www.scopus.com
/authid/detail.uri?
authorId=57210746673
 4.2. профіль 
WebofSciencе



1. The Development of 
Prediction Model for 
Failure Force of 
Damaged Reinforced-
Concrete Slender 
Columns -
https://hrcak.srce.hr/22
8509
2. DEVELOPING A 
MODEL OF A STRAIN 
(DEFORMATION) OF A 
DAMAGED 
REINFORCED 
CONCRETE PILLAR IN 
RELATION TO A 
LINEAR LOAD 
CAPACITY- 
https://hrcak.srce.hr/190
990
3. STRUCTURAL 
RELIABILITY AND 
EVALUATION OF 
CURRENT STATE OF 
CONSTRUCTION-
https://www.researchgat
e.net/publication/291766
211_
4. PREDICTING THE 
DURABILITY OF THE 
COLUMNS ON THE 
CRITERION OF 
CONCRETE 
CARBONATION AND 
CORROSION OF 
REINFORCEMENT - 
https://hrcak.srce.hr/ind
ex.php?
show=clanak&id_clanak
_jezik=215293
4.3. профіль у 
GoogleScholar
https://scholar.google.co
m/citations?
hl=ru&user=-
P_MEX8AAAAJ
4.4. Бібліотека 
Вернадського:
1. Экспериментально-
статистическое 
моделирование работы 
железобетонных 
колонн, поврежденных 
в процессе 
эксплуатации. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2017_67_9
2. Расчёт надёжности 
пролётных 
железобетонных 
элементов по 
прочности нормальных 
сечений. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/ntab_2018_1_9
3. Оценка технического 
состояния и влияния 
огневого воздействия 
на несущие 
железобетонные 
конструкции. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2018_72_7
4. Застосування 
програмного комплексу 
ЛІРА для дослідження 
роботи пошкоджених 
кам'яних конструкцій. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/molv_2018_3(2)__4
5. Забезпечення 
просторової стійкості 
при реконструкції 
житлових будинків 
минулих років 
забудови. 
http://nbuv.gov.ua/UJR



N/rmkbs_2018_36_48
6. Підвищення 
інвестиційної 
привабливості будівель 
шляхом впровадження 
оптимальної стратегії 
експлуатації. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/rmkbs_2018_36_49
7. Несуча здатність 
стиснутих 
залізобетонних 
елементів, 
пошкоджених при 
експлуатації. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/ntab_2018_2_5
8. Експериментальні 
дослідження 
напружено-
деформованого стану 
пошкоджених 
залізобетонних балок. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2019_76_5
9. Моделювання роботи 
пошкоджених 
залізобетонних балок в 
ПК ЛІРА-САПР. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2019_77_8

142195 Кадієвська 
Ірина 
Аркадіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені І. І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
030501 

Українська мова 
та література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 025246, 
виданий 

16.09.2004, 
Атестат доцента 

12ДЦ 017581, 
виданий 

21.06.2007, 
Атестат 

професора 12ПP 
009728, 
виданий 

26.06.2014

20 Історія і 
філософія науки

1. д.філос.н., 09.00.10 
«Філософія освіти», (ДД  
000162),тема дисертації  
«Цінності освітнього 
гуманізму в контексті 
глобалізації», професор 
кафедри філософії, 
політології, психології 
та права (12 ПР 
009728);
2. Стажування:
2017р., Участь у ІІ 
Міжнародному 
симпозіумі з філософії 
освіти, мистецтва та 
історії науки у м. Мугла 
(Туреччина) SITKI 
KOCMAN 
UNIVERSITESI, який 
проходив з 3 травня по 
07 травня 2017р., наказ 
№281/вк 
від10.05.2017р.;  
2018 р. Зарахувати як 
стажування 
проходження Школи 
інтелектуального 
розвитку "Зимова 
філософсько-
психологічна школа" в 
рамках проекту 
"Об’єднуючи людей 
заради розбудови 
миру", загальною 
кількістю 180 годин, 
сертифікат учасника, 
наказ про зарахування 
№196/вк від 
30.03.2018р.;
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.30 Ліцензійних умов: 
пп.2,3,10,13,14,16,18;
4. Посилання на 
публікації та тези:
4.1. Бібіліотека 
Вернадського:
1. Качество 
удовлетворения 
духовных потребностей 
среди значимых 
проблем современного 
украинского общества - 



http://nbuv.gov.ua/UJR
N/gileya_2015_102_64
2. Значение и роль 
воображения в жизни 
современного человека 
- 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/texc_2016_3(1)__13
3. Использование 
достижений 
позитивной психологии 
как ресурса 
современного 
украинского общества - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/texc_2016_11_6
4. Любовь как высшая 
форма принятия между 
людьми - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/gileya_2017_118_53
5. Традиции 
использования 
возможностей 
позитивной психологии 
в различных областях 
жизни - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/gileya_2017_124_45
6. Особенности влияния 
подсознательных 
программ на 
жизнедеятельность 
человека - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/gileya_2018_128_56
7. Право человека на 
достоинство - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/gileya_2018_130_73
8. Значение и роль 
гуманитарных 
дисциплин в стратегии 
развития украинского 
высшего образования - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Npmt_2017_1_9
9. Роль духовной 
атмосферы в жизни 
современного 
украинского общества - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Npmt_2017_1_10
10. Феномен доверия 
как компонент 
устойчивости 
общественных 
отношений - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/gileya_2018_136_50
11. Современные 
особенности проблемы 
распространения 
синдрома 
эмоционального 
выгорания (СЭВ) среди 
работников сферы 
образования - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/gileya_2018_137_70
12. Роль философии в 
современном обществе - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/gileya_2020_153_54
13. Філософія кайдзен 
та організація 
управління компанією 
будівельного комплексу 
- 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/gileya_2019_142(2)__
31

131063 Петраш 
Віталій 

Професор, 
Основне 

Інститут 
гідротехнічного 

Диплом 
доктора наук 

48 Сучасний стан 
та перспективи 

1. д.т.н., 192 
«Будівництво та 



Дем`янович місце 
роботи

будівництва та 
цивільної 
інженерії

ДД 004113, 
виданий 

09.02.2005, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 012183, 

виданий 
09.02.1977, 

Атестат доцента 
ДЦ 085124, 

виданий 
09.10.1985, 

Атестат 
професора 

02ПP 004152, 
виданий 

16.02.2006

розвитку 
вентиляції, 
опалення та 
теплогазопосто
чання

цивільна інженерія» 
(05.23.03 «Вентиляція, 
освітлення та 
теплогазопостачання»), 
(ДД №004113),
тема дисертації 
«Теплопостачання на 
основі утилізації енергії 
регульованого 
охолодження обертових 
печей», професор 
кафедри Опалення, 
вентиляції та охорони 
повітряного басейну 
(02ПР №004152), 
2. Стажування 
2017р. Державне 
підприємство 
"Державний науково-
дослідний інститут 
будівельних 
конструкцій", 
21.07.2017р., тема 
"Особливості 
застосування нових 
державних будівельних 
норм з 
енергоефективності 
ДБН В.2.6-31:2016 
"Теплова ізоляція 
будівель", свідоцтво № 
0154-17 від 21.07.2017р., 
наказ про зарахування 
№ 807/вк від 
18.12.2017р.
3. Рівень наукової та 
професійної активності:  
Виконання вимог згідно 
п.30 Ліцензійних умов, 
пп.2,3,4,7,8,10,11,12,13,14
,17,18;
4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль у 
GoogleScholar
https://scholar.google.co
m.ua/citations?
hl=uk&user=DQobpNAA
AAAJ
4.2. бібліотека 
Вернадського
1. Экономия топлива в 
парокомпрессионной 
системе 
теплохладоснабжения 
зданий на основе 
энергии холодной воды 
и вентиляционного 
воздуха - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2016_65_29
2. Энергетическая 
эффективность 
способов смешения 
потоков при зависимом 
подключении систем 
отопления к 
центральной тепловой 
сети - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Nvb_2015_2_51
3. Ефективність 
використання 
сонячного 
випромінювання в 
системі 
теплопостачання на 
основі трансформації 
інтегрованої енергії 
характерних 
низькотемпературних 
джерел -
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/votp_2015_18_7
4. Екпериментальне 
дослідження 



рекуперативно-
трансформаторної 
системи охолодження 
обертової печі для 
промислового 
теплопостачання - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/votp_2015_18_13
5. Экономия топлива 
при теплоснабжении 
зданий закрытых 
плавательных 
бассейнов в условиях 
совместной работы 
теплонасосной 
установки и 
традиционного 
теплогенератора -
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/ETRS_2016_2_5
6. Условия 
эффективной работы 
теплонасосной системы 
теплоснабжения на 
основе энергии 
холодной воды и 
вентиляционного 
воздуха - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/votp_2016_20_9
7. Влияние 
предварительного 
охлаждения 
отработанных газов на 
энергетическую 
эффективность 
термотрансформаторно
й системы 
теплоснабжения - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2017_68_27
8. Економічна 
ефективність 
теплонасосної 
утилізації енергії 
відпрацьованих газів 
обертових печей - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/enef_2017_9_35
9. Тепловой поток 
конденсатора 
усовершенствованной 
системы утилизации 
теплоты отработанных 
газов - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/votp_2018_26_7
10. Тепловой поток 
испарителя 
термотрансформаторно
го контура в 
усовершенствованной 
системе утилизации 
теплоты отработанных  
газов - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2018_73_21

148176 Митинський 
Василь 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічного 
будівництва та 

цивільної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  
Промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 113529, 
виданий 

12.10.1988, 
Атестат доцента 

41 Сучасний стан 
та перспективи 
розвитку основ і 
фундаментів

1. к.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(05.23.02 «Основи і 
фундаменти»), (ТН № 
113529),
тема дисертації: 
«Робота козлових паль 
при дії різних видів 
навантажень», доцент 
кафедри Основ і 
фундаментів, (ДС № 
044695); 
2. Підвищення 
кваліфікації: 
2017 р.: Участь у 
науково-практичному 
семінарі за 



ДЦ 044695, 
виданий 

26.12.1991

спеціальністю 
"Геотехнічне 
будівництво в умовах 
України в контексті 
прийняття нових 
нормативних 
документів" , що 
проходив на базі 
Полтавського 
національного 
технічного університету 
імені Юрія Кондратюка. 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації №14 від 
26.10 2017 р., наказ 
№56/вк від 29.01.18р.;
Досвід практичної 
підготовки 36 років. 
Експерт. 
Кваліфікаційний 
сертифікат АЕ 
№000467 від 
23.07.2012р., 
Інженер-
проектувальник. 
Кваліфікаційний 
сертифікат АР № 
001269 від 25.07.2012р.;
3. Виконання 
ліцензійних умов 
пп.2,3,8,10,13,14,16,17,18;

4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль Web of 
Sciencе
A REVIEW OF 
MANAGEMENT OF 
INFRASTRUCTURE 
ROAD ASSETS -
https://apps.webofknowl
edge.com/full_record.do
?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&qi
d=74&SID=F3reZikcAlfZ
hl4w4Qe&page=1&doc=1
4.2.  профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.co
m/citations?
hl=ru&user=zPLDGOAA
AAAJ
4.3. Бібліотека 
Вернадського:
1. Цементация зон 
разуплотнения грунтов 
с использованием 
манжетных колонн. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/buko_2016_83(2)__7
6
2. Геотехническое 
обоснование 
строительства 
высотных зданий в г. 
Одессе. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2016_64_36
3. Надежность защиты 
сохраняемых зданий 
при выборочной 
реконструкции 
кварталов. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2016_61_43
4. Исследования 
известняков штампом. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/buko_2016_83(1)__4
8
5. Геотехническое 
обоснование 
строительства зданий 
повышенной этажности 



в г. Одессе. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/svitgeoteh_2017_2_4
6. Оптимизация состава 
грунтобетона для 
заполнения подземных 
выработок. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2017_66_15
7. Состав грунтобетона 
для тампонирования 
пустот в известняке-
ракушечнике. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2017_69_17
8. Foundations of the 
high rise building in the 
area of underground 
mining. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Znpgmb_2017_2_34

218714 Барабаш Іван 
Васильович

Професор 
0,75 ставки, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  
виробництво 
будівельних 
виробів та 

конструкцій, 
Атестат 

професора ПP 
002803, 
виданий 

17.06.2004

39 Сучасний стан 
та перспективи 
розвитку 
будівельних 
матеріалів та 
виробів

1. д.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(05.23.05 «Будівельні 
матеріали та вироби», 
(ДД №004412), тема 
дисертації: «Бетони на 
механоактивованих 
мінеральних в’яжучих», 
професор кафедри 
Будівельних матеріалів, 
(ПР №002803), 
2. Підвищення 
кваліфікації: 
2017р. Департамент 
міського господарства 
Одеської міської ради, з 
06.12.2017р. по 
06.01.2018р., тема 
"Ознайомлення з 
роботою департаменту 
міського господарства", 
довідка №1-к  від  
14.02.2018р. , наказ про 
проходження №139/вк  
від 05.03.2018р.                                         
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.30 Ліцензійних умов, 
пп.1,2,3,4,7,8,10,11,13,14,1
5,16;
4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль Scopus
https://www.scopus.com
/authid/detail.uri?
authorId=57203000414
4.2. профіль у 
GoogleScholar
https://scholar.google.co
m/citations?
hl=ru&user=oNg7Xm0A
AAAJ
4.3. Бібліотека 
Вернадського:
1. Дисперсно-
армированный 
керамзитобетон на 
механоактивированном 
портландцементе. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Znpudazt_2016_159_
8
2. Влияние добавки 
молотого известняка к 
портландцементу на 
прочность 
строительного 
раствора. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2016_61_6
3. Вплив 
багатокомпонентних 



добавок на ефективну 
в’язкість 
механоактивованих 
цементовмісних 
суспензій. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Znpudazt_2017_167_1
2
4. Дисперсноармований 
литий бетон на 
механоактивованому 
цементозольному 
в’яжучому.  
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2017_68_15
5. Effect of basalt fiber on 
the viability of sand 
concrete mixtures. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2018_70_14
6. Mechanoactivation of 
portland cement in the 
technology of 
manufacturing the self-
compacting concrete. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vejpte_2018_3(6)__3

203160 Вировой 
Валерій 
Миколайович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1971, 
спеціальність:  
виробництво 
будівельних 
виробів та 

конструкцій, 
Диплом 

доктора наук 
TH 008792, 

виданий 
24.02.1989, 

Атестат 
професора ПP 

006437, 
виданий 

25.10.1990

47 Методологія 
наукових 
досліджень

1. д.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(05.23.05 «Будівельні 
матеріали та вироби»), 
(ТН № 008792),
тема дисертації: 
«Фізико-механічні 
особливості 
структуроутворення 
композиційних 
будівельних 
матеріалів»,
професор кафедри 
Виробництва 
будівельних виробів і 
конструкцій, (ПР № 
006437),
2. Підвищення 
кваліфікації 2019р.: 
НПЦ "Екострой" з 
15.10.19р. по 15.11.19р., 
програма стажування, 
наказ про зарахування 
№ 769/вк від 
21.11.2019р.
3. Рівень наукової та 
професійної активності:
Виконання вимог згідно 
п.30 Ліцензійних умов: 
пп.1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,1
4
4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль Scopus
https://www.scopus.com
/authid/detail.uri?
authorId=57192371695
4.2. профіль Web of 
Sciencе
OPTIMIZATION OF THE 
STRUCTURE OF 
INSULATING 
COMPOSITE 
MATERIALS -
https://apps.webofknowl
edge.com/full_record.do
?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&qi
d=49&SID=F3reZikcAlfZ
hl4w4Qe&page=1&doc=1
4.3. профіль у 
GoogleScholar
https://scholar.google.co
m/citations?
hl=ru&user=7ppQFeUAA
AAJ



4.4. Бібліотека 
Вернадського:
1. Структуроутворююча 
та руйнівна роль 
тріщин у життєвому 
циклі конструкції-
системи. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/tstub_2015_4_7
2. Динамика развития 
структур бетонов. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/rmkbs_2015_30_7
3. Роль деформаций в 
формировании 
начальной 
поврежденности 
конструкции-системы. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/stmrb_2015_3_9
4. Механизм 
формирования 
деформационных волн 
в условиях тепловых 
градиентов. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2016_62_13
5. Анализ методов 
количественной оценки 
поврежденности 
материала 
конструкции. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2016_63_31
6. Малоцикловая 
усталость бетона. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/rmkbs_2018_35_12
7. Структурне 
різноманіття та 
властивості бетонів при 
тривалому твердінні. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/rmkbs_2019_37_9
8. Dispersed-reinforced 
decorative concrete: 
influence of composition 
factors on shrinkage 
deformations. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2020_78_11
9. Ideas and methods of 
multi-centre structure 
formation of composite 
materials. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2020_79_9
10. Frost resistance of 
construction composites 
during one-sided 
freezing. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2020_79_15

46089 Зайцева 
Ольга 
Юріївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічного 
будівництва та 

цивільної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

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

1979, 
спеціальність:  

Англійська мова 
та література, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 009456, 
виданий 

24.09.1986, 
Атестат доцента 

ДЦ 049012, 
виданий 

29.01.1992

38 Іноземна мова 1. к.філ.н., 035 
«Філологія», (10.02.04 
«Германські мови»), 
Іноземна мова, (ФЛ № 
009456), тема 
дисертації: «Первинні 
структури предикації в 
сучасній англійській 
мові», доцент кафедри 
іноземних мов (ДЦ 
№049012),
2. Підвищення 
кваліфікації: 
2016р.: Участь у 
Міжуніверситетському 
круглому столі 
"Іноземні мови в 
системі вищої освіти: 
досвід, інновації, 
перспективи", 31 
жовтня 2016р. наказ 
№707/вк від 



15.11.2016р.;
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.30 Ліцензійних умов: 
пп.1,2,3,8,10,13,15,17;
4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль Web of 
Sciencе:
THE QUANTITATIVE 
CHARACTERISTICS OF 
THE 
MICROSTRUCTURE OF 
BUILDING 
COMPOSITES -
https://apps.webofknowl
edge.com/full_record.do
?
product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&qi
d=3&SID=F3reZikcAlfZh
l4w4Qe&page=1&doc=1
4.2. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.co
m/citations?
hl=ru&user=RjI9jHEAA
AAJ
4.3. Бібліотека 
Вернадського:
1. Comparative analysis 
of the semantic structure 
of the high-frequency 
word unit (on the 
material of scientific and 
technical discourse field 
"Automation of heat and 
power processes"). 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Nvmgu_filol_2018_33
(2)__28
2. Епістемічна 
модальність у науково-
популярному дискурсі 
щодо викладання 
навчального матеріалу. 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/VNULPUT_2016_842
_34

74870 Прогульний 
Віктор 
Йосипович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічного 
будівництва та 

цивільної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1978, 
спеціальність:  

водопостачання 
та каналізація, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 006183, 

виданий 

39 Сучасний стан 
та перспективи 
розвитку систем 
водопостачання
, каналізації

1. д.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(05.23.04 
«Водопостачання, 
каналізація»), (ДД № 
006183),
тема дисертації: 
«Пористі конструкції 
водопровідних споруд, 
гідравлічний 
розрахунок, 
оптимізація», професор 
кафедри 
Водопостачання, ПР № 



08.11.2007, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 121967, 

виданий 
02.08.1989, 

Атестат доцента 
ДЦ 044688, 

виданий 
26.12.1991, 

Атестат 
професора 12ПP 

005563, 
виданий 

03.07.2008

005563;
2. Стажування 
2017 р. Одеська філія 
«Інфоксводоканал», з 
20.03.2017р.  по 
20.04.2017р., тема: 
«Споруди та 
обладнання систем 
водопостачання  м. 
Одеси», наказ про 
проходження №336/вк 
від 29.05.2017р.
3. Рівень наукової та 
професійної активності:
Виконання вимог згідно 
п.30 Ліцензійних умов, 
пп.1,2,3,4,7,8,10,11,13,14,1
5
4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль Web of 
Sciencе
https://app.webofknowle
dge.com/author/record/
29236875?
lang=ru_RU&SID=F4JA
VArQlxFidm6qAgF
4.2. профіль у 
GoogleScholar
https://scholar.google.co
m.ua/citations?
hl=uk&user=5Gcdz64AA
AAJ
4.3. бібліотека 
Вернадського
1. Обоснование выбора 
полимербетонного 
дренажа в фильтрах с 
плавающей загрузкой - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2015_59_19
2. Высококачественная 
питьевая вода для 
населения - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/PVVG_2015_25_13
3. Подбор крупности 
заполнителя пористого 
полимербетона в 
пенополистирольных 
фильтрах -
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/PVVG_2016_26_13
4. Снижение 
себестоимости 
водопроводной воды - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/PVVG_2017_27_15
5. Пористый 
полимербетон в 
дренажах напорных 
пенополистирольных 
фильтров - 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/Vodaba_2019_74_19

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеном
у 

стандартом 
вищої 

освіти (або 
охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



ПРНЗ. 
Демонструвати 
власний науковий 
світогляд та 
морально-культурні 
цінності, знання та 
розуміння 
філософської 
методології 
наукового пізнання, 
психолого-
педагогічних 
аспектів 
професійно-наукової 
діяльності.
ПРН7. 
Застосовувати 
системний підхід у 
прийнятті рішень 
при розв’язанні 
теоретичних та 
практичних задач 
галузі будівництва 
та цивільної 
інженерії.

Історія і філософія 
науки

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

Іспит, усне поточне 
опитування, тестування.

ПРНЗ. 
Демонструвати 
власний науковий 
світогляд та 
морально-культурні 
цінності,знання та 
розуміння 
філософської 
методології 
наукового пізнання, 
психолого-
педагогічних 
аспектів 
професійно-наукової 
діяльності.
ПРН4. Працювати з 
різними джерелами, 
розшукувати, 
обробляти, 
аналізувати та 
синтезувати 
отриману 
інформацію,відслідко
вувати найновіші 
досягнення у 
професійній сфері та 
знаходити наукові 
джерела, які мають 
відношення до сфери 
наукових інтересів 
здобувача.
ПРН10. Знати 
структуру вищої 
освіти в Україні, 
специфіку 
професійно-
педагогічної 
діяльності 
викладача закладу 
вищої освіти.

Практична підготовка Самостійна робота Залік, оцінка підготовки 
дидактичних презентаційних 
матеріалів, оцінка 
методичного рівня і якості 
проведених занять

ПРНЗ. 
Демонструвати 
власний науковий 
світогляд та 
морально-культурні 
цінності, знання та 
розуміння 
філософської 
методології 
наукового пізнання, 
психолого-
педагогічних 
аспектів 
професійно-наукової 
діяльності.
ПРН9. Знати вимоги 
щодо дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 

Педагогіка вищої 
школи

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні, 
розбір конкретних ситуацій.

Залік, усне опитування, 
доповідь, тестування.



філософії та порядок 
її представлення та 
захисту, вміти 
використовувати 
сучасні засоби 
візуальної 
презентації 
результатів 
дослідження.
ПРН10. Знати 
структуру вищої 
освіти в Україні, 
специфіку 
професійно-
педагогічної 
діяльності 
викладача закладу 
вищої освіти.
ПРН11. Вміти 
спілкуватись 
діловою науковою 
та професійною 
мовою, зокрема 
іноземною, 
застосовувати різні 
стилі мовлення, 
методи і прийоми 
спілкування, 
демонструвати 
широкий науковий 
та професійний 
словниковий запас.

ПРН2. 
Забезпечувати 
якість виконуваних 
прикладних та 
теоретичних 
досліджень, 
вишукувальних 
робіт, експертних 
оцінок.
ПРН4. Працювати з 
різними джерелами, 
розшукувати, 
обробляти, 
аналізувати та 
синтезувати 
отриману 
інформацію, 
відслідковувати 
найновіші 
досягнення у 
професійній сфері та 
знаходити наукові 
джерела, які мають 
відношення до сфери 
наукових інтересів 
здобувача.
ПРН6. Виявляти 
протиріччя і не 
вирішені раніше 
проблеми або їх 
частини, 
формулювати 
наукові гіпотези, 
ставити та 
вирішувати 
завдання, 
оформлювати 
наукові роботи, 
організувати 
творчу наукову 
діяльність, роботу 
над статтями та 
доповідями у сфері 
будівництва та 
цивільної інженерії.
ПРН7. 
Застосовувати 
системний підхід у 
прийнятті рішень 
при розв’язанні 
теоретичних та 
практичних задач 

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
технології та організації 
промислового та 
цивільного будівництва

Лекційні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, поточне опитування, 
тестування



галузі будівництва 
та цивільної 
інженерії.
ПРН8. 
Використовувати 
сучасне 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення і 
інформаційні 
технології для 
вирішення 
поставлених 
дослідницьких 
завдань.
ПРН17. 
Використовувати 
та вдосконалювати 
сучасні технології 
будівельного 
виробництва, 
вдосконалювати 
процеси та методи 
організації 
промислового та 
цивільного 
будівництва.

ПРН5. Вести 
фаховий науковий 
діалог, мати повне 
розуміння 
англомовних 
наукових текстів, а 
також достатні 
знання англійської 
мови, необхідні для 
усного та 
письмового 
представлення 
результатів 
наукових 
досліджень.
ПРН11. Вміти 
спілкуватись 
діловою науковою 
та професійною 
мовою, зокрема 
іноземною, 
застосовувати різні 
стилі мовлення, 
методи і прийоми 
спілкування, 
демонструвати 
широкий науковий 
та професійний 
словниковий запас.

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання,  
пояснювально-ілюстративні.

Іспит, усне поточне 
опитування, тестування.

ПРН1. Вміти 
здійснювати 
обґрунтований вибір 
методів наукових 
досліджень, 
оцінювати 
результати 
наукових розробок, 
їх наукову новизну 
та практичне 
значення, а також 
порядок та рівень 
впровадження 
досліджень.
ПРН2. 
Забезпечувати 
якість виконуваних 
прикладних та 
теоретичних 
досліджень, 
вишукувальних 
робіт, експертних 
оцінок.
ПРН4. Працювати з 
різними джерелами, 
розшукувати, 
обробляти, 
аналізувати та 

Методологія наукових 
досліджень

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

Залік, усне поточне 
опитування, доповідь з 
переліку контрольних питань, 
тестування. 



синтезувати 
отриману 
інформацію, 
відслідковувати 
найновіші 
досягнення у 
професійній сфері та 
знаходити наукові 
джерела, які мають 
відношення до сфери 
наукових інтересів 
здобувача.
ПРН6. Виявляти 
протиріччя і не 
вирішені раніше 
проблеми або їх 
частини, 
формулювати 
наукові гіпотези, 
ставити та 
вирішувати 
завдання, 
оформлювати 
наукові роботи, 
організувати 
творчу наукову 
діяльність, роботу 
над статтями та 
доповідями у сфері 
будівництва та 
цивільної інженерії.
ПРН9. Знати вимоги 
щодо дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії та порядок 
її представлення та 
захисту, вміти 
використовувати 
сучасні засоби 
візуальної 
презентації 
результатів 
дослідження.
ПРН10. Знати 
структуру вищої 
освіти в Україні, 
специфіку 
професійно-
педагогічної 
діяльності 
викладача закладу 
вищої освіти.

ПРН2. 
Забезпечувати 
якість виконуваних 
прикладних та 
теоретичних 
досліджень, 
вишукувальних 
робіт, експертних 
оцінок.
ПРН4. Працювати з 
різними джерелами, 
розшукувати, 
обробляти, 
аналізувати та 
синтезувати 
отриману 
інформацію, 
відслідковувати 
найновіші 
досягнення у 
професійній сфері та 
знаходити наукові 
джерела, які мають 
відношення до сфери 
наукових інтересів 
здобувача.
ПРН6. Виявляти 
протиріччя і не 
вирішені раніше 
проблеми або їх 
частини, 
формулювати 

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
будівельних матеріалів 
та виробів

Лекційні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, поточне опитування, 
тестування



наукові гіпотези, 
ставити та 
вирішувати 
завдання, 
оформлювати 
наукові роботи, 
організувати 
творчу наукову 
діяльність, роботу 
над статтями та 
доповідями у сфері 
будівництва та 
цивільної інженерії.
ПРН7. 
Застосовувати 
системний підхід у 
прийнятті рішень 
при розв’язанні 
теоретичних та 
практичних задач 
галузі будівництва 
та цивільної 
інженерії.
ПРН8. 
Використовувати 
сучасне 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення і 
інформаційні 
технології для 
вирішення 
поставлених 
дослідницьких 
завдань.
ПРН12. 
Застосовувати 
ефективні будівельні 
матеріали та 
енергозберігаючі 
технології їх 
виготовлення для 
вирішення науково-
практичних завдань 
галузі будівництва.
ПРН18. Розробляти 
програми 
виробництва та 
реалізації нових 
технологій і видів 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій з 
метою подальшого 
їх просування на 
ринку та виявлення 
рівня відповідності 
запитам 
споживачів.

ПРН2. 
Забезпечувати 
якість виконуваних 
прикладних та 
теоретичних 
досліджень, 
вишукувальних 
робіт, експертних 
оцінок.
ПРН4. Працювати з 
різними джерелами, 
розшукувати, 
обробляти, 
аналізувати та 
синтезувати 
отриману 
інформацію, 
відслідковувати 
найновіші 
досягнення у 
професійній сфері та 
знаходити наукові 
джерела, які мають 
відношення до сфери 
наукових інтересів 
здобувача.

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
основ і фундаментів

Лекційні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, поточне опитування, 
тестування



ПРН6. Виявляти 
протиріччя і не 
вирішені раніше 
проблеми або їх 
частини, 
формулювати 
наукові гіпотези, 
ставити та 
вирішувати 
завдання, 
оформлювати 
наукові роботи, 
організувати 
творчу наукову 
діяльність, роботу 
над статтями та 
доповідями у сфері 
будівництва та 
цивільної інженерії.
ПРН7. 
Застосовувати 
системний підхід у 
прийнятті рішень 
при розв’язанні 
теоретичних та 
практичних задач 
галузі будівництва 
та цивільної 
інженерії.
ПРН8. 
Використовувати 
сучасне 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення і 
інформаційні 
технології для 
вирішення 
поставлених 
дослідницьких 
завдань.
ПРН13. 
Застосовувати 
новітні методи 
проектування, 
підсилення та 
забезпечення 
надійності основ і 
фундаментів.

ПРН2. 
Забезпечувати 
якість виконуваних 
прикладних та 
теоретичних 
досліджень, 
вишукувальних 
робіт, експертних 
оцінок.
ПРН4. Працювати з 
різними джерелами, 
розшукувати, 
обробляти, 
аналізувати та 
синтезувати 
отриману 
інформацію, 
відслідковувати 
найновіші 
досягнення у 
професійній сфері та 
знаходити наукові 
джерела, які мають 
відношення до сфери 
наукових інтересів 
здобувача.
ПРН6. Виявляти 
протиріччя і не 
вирішені раніше 
проблеми або їх 
частини, 
формулювати 
наукові гіпотези, 
ставити та 
вирішувати 
завдання, 

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
вентиляції, опалення та 
теплогазопосточання

Лекційні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, поточне опитування, 
тестування



оформлювати 
наукові роботи, 
організувати 
творчу наукову 
діяльність, роботу 
над статтями та 
доповідями у сфері 
будівництва та 
цивільної інженерії.
ПРН7. 
Застосовувати 
системний підхід у 
прийнятті рішень 
при розв’язанні 
теоретичних та 
практичних задач 
галузі будівництва 
та цивільної 
інженерії.
ПРН8. 
Використовувати 
сучасне 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення і 
інформаційні 
технології для 
вирішення 
поставлених 
дослідницьких 
завдань.
ПРН14. 
Застосовувати 
сучасні ефективні 
системи та 
технології опалення, 
вентиляції та 
теплогазопостачан
ня для вирішення 
науково-практичних 
завдань будівництва 
та цивільної 
інженерії.
ПРН2. 
Забезпечувати 
якість виконуваних 
прикладних та 
теоретичних 
досліджень, 
вишукувальних 
робіт, експертних 
оцінок.
ПРН4. Працювати з 
різними джерелами, 
розшукувати, 
обробляти, 
аналізувати та 
синтезувати 
отриману 
інформацію, 
відслідковувати 
найновіші 
досягнення у 
професійній сфері та 
знаходити наукові 
джерела, які мають 
відношення до сфери 
наукових інтересів 
здобувача.
ПРН6. Виявляти 
протиріччя і не 
вирішені раніше 
проблеми або їх 
частини, 
формулювати 
наукові гіпотези, 
ставити та 
вирішувати 
завдання, 
оформлювати 
наукові роботи, 
організувати 
творчу наукову 
діяльність, роботу 
над статтями та 
доповідями у сфері 

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
систем водопостачання, 
каналізації

Лекційні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, поточне опитування, 
тестування



будівництва та 
цивільної інженерії.
ПРН7. 
Застосовувати 
системний підхід у 
прийнятті рішень 
при розв’язанні 
теоретичних та 
практичних задач 
галузі будівництва 
та цивільної 
інженерії.
ПРН8. 
Використовувати 
сучасне 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення і 
інформаційні 
технології для 
вирішення 
поставлених 
дослідницьких 
завдань.
ПРН15. 
Застосовувати 
новітні технології 
для підвищення 
ефективності та 
надійності роботи 
систем 
водопостачання і 
водовідведення.  

ПРН2. 
Забезпечувати 
якість виконуваних 
прикладних та 
теоретичних 
досліджень, 
вишукувальних 
робіт, експертних 
оцінок.
ПРН4. Працювати з 
різними джерелами, 
розшукувати, 
обробляти, 
аналізувати та 
синтезувати 
отриману 
інформацію, 
відслідковувати 
найновіші 
досягнення у 
професійній сфері та 
знаходити наукові 
джерела, які мають 
відношення до сфери 
наукових інтересів 
здобувача.
ПРН6. Виявляти 
протиріччя і не 
вирішені раніше 
проблеми або їх 
частини, 
формулювати 
наукові гіпотези, 
ставити та 
вирішувати 
завдання, 
оформлювати 
наукові роботи, 
організувати 
творчу наукову 
діяльність, роботу 
над статтями та 
доповідями у сфері 
будівництва та 
цивільної інженерії.
ПРН7. 
Застосовувати 
системний підхід у 
прийнятті рішень 
при розв’язанні 
теоретичних та 

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
будівельних 
конструкцій, будівель та 
споруд

Лекційні заняття, 
самонавчання, пояснювально-
ілюстративні, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, поточне опитування, 
тестування



практичних задач 
галузі будівництва 
та цивільної 
інженерії.
ПРН8. 
Використовувати 
сучасне 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення і 
інформаційні 
технології для 
вирішення 
поставлених 
дослідницьких 
завдань.
ПРН16. 
Застосовувати 
новітні методи та 
технології 
підвищення 
ефективності та 
надійності 
будівельних 
конструкції, 
будівель і споруд.
ПРН18. Розробляти 
програми 
виробництва та 
реалізації нових 
технологій і видів 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій з 
метою подальшого 
їх просування на 
ринку та виявлення 
рівня відповідності 
запитам 
споживачів.

 


