
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та 
архітектури

Освітня програма 7498 Технології будівельних конструкцій, виробів і 
матеріалів

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Одеська державна академія будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код ЗВО 02071033

ПІБ керівника ЗВО Ковров Анатолій Володимирович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://odaba.edu.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 7498

Назва ОП Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра «Процеси та апарати в технології будівельних матеріалів»

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

Кафедра «Виробництва будівельних виробів і конструкцій»

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

 65029 м. Одеса, вул. Дідріхсона,4

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 147678

ПІБ гаранта ОП Хлицов Микола Володимирович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

khlytsov@ogasa.org.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(094)-932-64-87

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 5 міс.

очна денна 1 р. 5 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
В 1966 році, у зв'язку з потребами держави Одеський інженерно-будівельний інститут був розширений, створені нові 
факультети: будівельно-технологічний; архітектурний; факультет конструювання в промисловому і цивільному 
будівництві. 
Кафедра виробництва будівельних виробів і конструкцій створена у 1963 році. Її організатором і першим керівником 
був Заслужений працівник вищої школи України, к.т.н., професор О.Е. Лопатто (1963-1974 рр.) Тоді ж було 
сформульовано основний напрямок підготовки фахівців: інженер-будівельник-технолог. Це дозволило скласти 
перелік основних дисциплін кафедри і, відповідно, підібрати висококваліфікований склад викладачів.
У вересні 1975 року наказом Мінвузу УРСР в Одеському інженерно-будівельному інституті для забезпечення 
високого рівня фундаментальної інженерної підготовки технологів з виробництва будівельних матеріалів і 
конструкцій створена перша в країні кафедра «Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів». 
Завідувачем кафедри багато років був заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор Віталій 
Анатолійович ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ.
Політична і економічна ситуація в країні на початку 90-х років, становлення України як незалежної держави, 
перехід до ринкових відносин диктували необхідність змін, як структури підготовки фахівців, так і програм 
навчання. 20 квітня 1994 року Радою Кабінету Міністрів України №244 «Про вдосконалення мережі вищих 
навчальних закладів» та Наказом Міністерства освіти України №147 від 18 травня 1994 року на базі Одеського 
інженерного будівельного інституту створено Одеську державну академію будівництва та архітектури (OДAБA).
Реагуючи на потреби ринку праці ОДАБА у 2009 році підтвердила спроможність надавати освітні послуги, 
пов’язаних з одержанням вищої освіти, на рівні кваліфікаційних вимог до магістрів в галузі знань 19 «Архітектура та 
будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» відповідно до наказу МОН України від 
19.12.2016 № 1562 і акредитаційна комісія МОН України, сертифікат серії ВС, № 1693126, рішення АК від 8 липня 
2014 № 110 (Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л). Підготовка магістрів за освітньо-професійною та 
освітньо-науковою програмами «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» здійснюється, зокрема, 
на базі двох випускових кафедр Виробництва будівельних виробів і конструкцій, Процесів та апаратів в технології 
будівельних матеріалів. 
Контингент абітурієнтів за освітніми програмами сформовано з числа студентів, які мають освітній ступень 
бакалавра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста ЗВО м. Одеси та різних регіонів України.
Професійна робота кафедр Будівельно-технологічного інституту полягає в розробці комплексної програми 
освітньої, наукової та освітньої діяльності в системі підготовки магістратури. Підготовка фахівців за освітніми 
програмами в цілому задовольняє потреби підприємств, організацій, промислових інститутів будівельної індустрії, а 
також науково-дослідних інститутів.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 5 5 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 17 9 8 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

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

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

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37083 Будівництво та цивільна інженерія

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 84878 39612

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

84878 39612

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 338 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OPP_TBKViM_2021p.pdf vwyLt1gMcAp+kZY+6RBhRZsB9KRDnTt6c7Jlapaoe3Y=

Навчальний план за ОП NP_Mopp_TBKViM_2021.pdf 7Tfg8W2JQVLp7MQBKaPgMy1dYo4iDA9+/r17hMeHC+
E=
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Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ТБКВІМ_ПГС.pdf +xRuEMJ5lGbFSxeCsb1eiHT6GLh4rgI5lAyWmFpJivc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ТБКВІМ_BU.pdf Vklq9Fimij2k2eKaILCemH2jfivII+BNE6pxQVlQ9sQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензия_КАМБИО.pdf qPHkuVGacSJj+CjsFXXRVoC9lx2/VMJ1zjuaOngeLjU=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих та конкуренто спроможних фахівців у 
сфері технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, рівень знань котрих дозволяє їм вирішувати 
стратегічні та нагальні тактичні технічні та технологічні завдання з урахуванням виконання умов сталого розвитку, 
що передбачає всебічні вимоги до ресурсо- та енергозбереження, екологічної безпеки та соціально-економічного 
добробуту громадян.
Особливістю освітньо-професійної програми є набуття студентом прикладних і наукових знань та умінь в усій 
сукупності технологічних процесів з урахування міждисциплінарних методів і підходів при проектуванні складів та 
технології виготовлення композиційних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів широкої номенклатури. 
Освітньо-професійна програма передбачає проходження студентами практичної підготовки на виробничій кафедрі 
ТОВ «КМД Камбіо» https://www.kambio.ua/uk та профільних динамічно розвиваючих підприємствах ТОВ «Хай-
Рейз Констракшнз Холдинг», ТОВ «АФБ Аспект», ТОВ «Баутех-Україна» ВАТ «Великодолинський завод ЗБК», ТОВ 
«Елемент» та ін., що входять до числа лідерів будівельного комплексу України, зокрема Південного регіону.  
ОПП з ТБКВіМ є унікальною у процесі формування здатності здобувачів розв’язувати комплексні задачі і проблеми 
з вдосконалення існуючих технологічних процесів та освоєння нових технологічних ліній з виробництва будівельної 
продукції. https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/technologies-for-building-structures,-products-and-
materials-p 

 

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

Мета підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою знаходить своє віддзеркалення в місії та стратегії 
ОДАБА, оскільки вона полягає в підготовці (перепідготовці) високопрофесійних, конкурентоспроможних, 
морально-стійких, інтелектуальних, патріотичних й культурно-вихованих фахівців в сфері технології будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів, які, в свою чергу здатні ефективно працювати й навчатися протягом життя, 
шляхом органічного поєднання самостійної систематичної навчальної, дослідницько-практичної, практичної та 
громадської діяльності відповідно до потреб ринку освітніх послуг і праці. Окрім цього освітньо-професійна 
програма орієнтована на формування компетентностей, вмінь та знань, практичних навичок, способів технічного та 
спеціального мислення, які формують світоглядні та громадські якості, що визначають здатність фахівця 
професійно здійснювати інженерну діяльність за даним профілем. 
https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf та
https://odaba.edu.ua/upload/files/Misiya_ta_tsili_osvitnoi_diyalnosti.pdf; 
Стратегія ОДАБА визначена місією ЗВО та спрямована на модернізацію структури й змісту підготовки майбутніх 
фахівців на засадах компетентнісного підходу, забезпечення гнучкості й мобільності практичної складової в 
навчальному процесі відповідно до вимог ринку праці, зокрема, співпрацю із науковими установами, 
підприємствами, закладами вищої освіти України, Європейського Союзу, інших держав відповідно до укладених 
угод.

 

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

Розроблені освітньо-професійні програми, зокрема прикінцевий варіант  
https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_TBKViM_2021p.pdf неодноразово обговорювалася на засіданнях випускаючої 
кафедри ПАТБМ, Вченої ради Будівельно-технологічного інституту, серед магістрантів й випускників та науково-
методичній конференції. В протоколах випускаючої кафедри (зберігаються на кафедрі) зафіксовано зауваження і 
пропозиції щодо вдосконалення програм та передано робочій групі для врахування в поточній редакції програми. 
Кафедрою були розроблені та впроваджені анкети опитування для студентів, які навчаються за ОПП ТБКВіМ. 
Опитування проводилось серед магістрів першого і другого курсів навчання. Випускників освітньої програми було 
запрошено на засідання випускаючих кафедр. Необхідно зазначити, що в академії діє громадська організація 
«Асоціації випускників ОДАБА» метою якої є постійне залучення випускників для подальшого розвитку академії та 
задоволення культурних, соціальних, економічних та інших її інтересів 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_asotsiatsiyu_vipusknikiv_ODABA.pdf. Побажання здобувачів і 
випускників попередніх років навчання розглянуто на засіданнях випускаючих кафедр Процесів та апаратів в 
технології будівельних матеріалів протокол №7 від 24.03.2020 р. та протокол № 5 від 25.02.2021 р. та Виробництва 
будівельних виробів і конструкцій протокол №8 від 5.03.2020 р. та протокол № 7 від 17.02.2021 р. Робочою групою 
програми інформацію враховано при складанні прикінцевої редакції освітньої програми;
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- роботодавці

Інтереси цієї групи стейхолдерів враховані в орієнтації ОП на формування професійних компетентностей фахівців, 
таких як начальник лабораторії з контролю виробництва, начальник дослідної лабораторії, технолог, які здатні 
вирішувати питання щодо забезпечення якості по випуску будівельної продукції. Потреби роботодавців відображені 
в програмних результатах навчання, а саме, пов’язаних з освоєнням нових технологічних процесів виробництва 
будівельної продукції на підприємстві, вмінням вирішувати задачі ресурсо- та енергозбереження, застосуванням 
сучасних систем проектування для розширення номенклатури будівельних матеріалів (виробів чи конструкцій) і 
відповідних математичних, наукових і технічних методів для вирішення конкретних інженерно-технологічних 
завдань. Випускники, які стали роботодавцями, постійно підтримують зв'язок з випускаючими кафедрами. Це 
виражається і в спільній діяльності, в написанні наукових статей і тез за профілем програми, постійно приймають 
участь у міжнародних семінарах та конференціях, які проводяться випускаючими кафедрами програми 
https://ogasabti.wixsite.com/patbm/;  https://odabavbk.wixsite.com/ukraine/, а також вони є співавторами та 
рецензентами навчально-методичних матеріалів за освітніми компонентами освітньо-професійної програми; 

- академічна спільнота

Зміст і якість ОПП постійно розглядається на засіданнях випускових кафедр. Постійний моніторинг рекомендацій 
викладачів кафедр з метою покращення якості їх викладання і здобуття необхідних компетентностей та програмних 
результатів навчання ОПП розглядаються на засіданнях науково-методичної комісії, вченої ради, науково-
методичних конференціях 
https://odaba.edu.ua/upload/files/programa_Upravlinnya_yakistyu_pidgotovki_fahivtsiv_2021.pdf. Викладачі беруть 
участь у підвищенні кваліфікації на профільних підприємствах (згідно за напрямом дисципліни що викладається), 
тож робочі програми та силабуси освітніх компонент оновлюються щорічно згідно останнім вимогам ринку та 
виробництва. Зокрема, від ряду профільних підприємств надійшли рецензії відгуки на освітньо-професійну 
програму ТБКВіМ. Тож робочою групою зауваження та пропозиції враховано при складанні прикінцевої її редакції 
(Протоколи засідань випускаючих кафедр Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів №6 від 
23.03.2021 р. та Виробництва будівельних виробів і конструкцій №8 від 4.03.2021р.);

- інші стейкхолдери

Під час роботи над ОПП отримано чимало рецензій і відгуків, в яких містились корисні пропозиції, зауваження та 
побажання. Деякі вже впроваджені і враховані у освітній програмі, деякі ще потребують обговорення, 
вдосконалення та опрацювання.

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

Тенденції розвитку спеціальності та аналіз ринку праці, які проводилися з 2018 по 2021 р.р. шляхом опитування 
керівників підприємств та організацій, а також випускників ОП показав, що є стійка тенденція дефіциту кадрів в 
сфері технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Цьому також свідчать листи з підприємств – 
замовників фахівців даного профілю (зберігаються на кафедрі). Тому підготовка високопрофесійних фахівців з 
технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів є актуальним, що відображається в цілі ОП. Подальший 
розвиток спеціальності пов’язується зі змінами та напрямом розвитку інженерної освіти в Україні та економічного 
розвитку Південного регіону країни у напрямі виробництва та впровадження ресурсо- і енергоефективних 
екологічно чистих матеріалів (виготовлених на основі вітчизняних сировинних ресурсів) і технологій при 
будівництві будівель цивільного й промислового призначення. Про що свідчить дані обсягу виробленої будівельної 
продукції Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua. Тож розроблення та впровадження 
інновацій у даному напрямку промисловості є необхідною умовою ефективного розвитку спеціальності на 
перспективу. Ці питання знайшли відображення в програмних результатах навчання ПРН 12, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 
17, ПРН 18, ПРН 19 і ПРН 20. Випускові кафедри проводять моніторинг працевлаштування випускників та мають 
відгуки і характеристику про їхню професійну діяльність. 

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

Мета і програмні результати навчання ОП відповідають пріоритетам розвитку Південного регіону України, що 
виражається:
- в підготовці компетентних фахівців для підприємств і організацій регіону з урахуванням їх галузевої специфіки, а 
саме в підготовці фахівців з технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
- у виконанні прикладних наукових досліджень з урахуванням існуючих економічних, технічних, технологічних та 
інших проблем Південного регіону.
Для відображення регіонального контексту до програмних компетентностей ОПП відносяться: 
- здатність вирішувати техніко-екологічні задачі за рахунок  використання промислових відходів різних підприємств 
у виробництві будівельних композитів (ФК 8);
- здатність комплексно вирішувати початкові питання спрямованого структуроутворення будівельних композитів з 
метою підвищення їх спроможності опору зовнішнім силовим та екологічним впливам (ФК 9) 
- здатність до розробки раціональної організації та управління технологічними процесами при виробництві 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів з урахуванням вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці (ФК 
13); 
- здатність об'єктивно аналізувати технологічний процес як об’єкт управління, вести маркетинг і підготовку бізнес-
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планів виробничої діяльності (ФК 14) тощо.
Тож, освітні компоненти ОП пристосовані до вимог працедавців, завдяки чому все, чого навчається студент, 
придатне для використання у його професійно-практичній діяльності.

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОПП враховувався досвід вітчизняних (подібних 
програм інших ЗВО України) та іноземних програм через чинні загально-технічні й уніфіковані стандарти, державні 
будівельні норми в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій 
www.online.budstandart.com. При цьому акцентувалась увага на професійній, практичній підготовці та володіння 
знаннями в технологіях виробництва сучасних будівельних матеріалів. 
Проаналізовано освітні-професійні програми провідних закладів вищої освіти України, таких як КНУБА, ХНУБА, 
ПДАБА, НУВГіПК, НУ «Львівська політехніка» тощо, а також спираючись на досвід іноземних програм Вармінсько-
Мазурського університету,  Люблинського технічного університету та ін. дозволило створити цілісну картину 
бачення освітньої програми. Зроблений нами висновок вказує, що завдяки націленості програми на набуття 
прикладних і наукових знань та умінь в усій сукупності технологічних процесів з урахуванням міждисциплінарних 
методів і підходів при проектуванні складів та технології виготовлення композиційних будівельних матеріалів, 
виробів і конструкцій забезпечує конкурентоспроможність ОП серед вітчизняних та іноземних аналогів.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для другого (магістерського) рівня 
затвердженого Міністерством освіти і науки України відсутній. 

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 освітньо-професійною програмою відповідають вимогам Національної рамки 
кваліфікацій (розділ класифікації професій: 4.2 – Професіонали), оскільки випускники: 
1) володіють навичками до самостійної роботи, гнучкого мислення й відкритості до нових знань ПРН3; 
2) набувають прикладні та професійні знання й уміння в усій сукупності технологічних процесів з урахуванням 
міждисциплінарних методів та підходів при проектуванні складів та технології виготовлення композиційних 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів самої широкої номенклатури ПРН4, ПРН6, ПРН13, ПРН16, ПРН17, 
ПРН18; 
3) здатні організовувати роботу колективу виконавців, визначати порядок проведення робіт, приймати виконавські 
рішення та бути готовим до лідерства ПРН7, ПРН8, ПРН12, ПРН13 тощо. 
Відповідно до чинної редакції Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010», 
затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. за № 327) випускник за професійною 
кваліфікацією «магістр з будівництва та цивільної інженерії» може працевлаштуватися на посади з професійними 
назвами робіт, що наведені в ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».   

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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

0

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

26

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

Зміст освітньо-професійної програми «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» відповідає 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». За відсутності Стандарту вищої освіти за основу було 
прийнято ОПП та ОКХ ОКР спеціаліст з Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів та паспорт 
спеціальності 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби. Основні галузеві напрями: вдосконалення існуючих процесів 

Сторінка 7



виробництва та освоєння нових технологічних процесів, розвиток теоретичних знань та практичних навичок з 
проектування ресурсо- та енергозберігаючих технологій, вирішення питань спрямованого структуроутворення 
будівельних композитів для підвищення їх спроможності опору експлуатаційним навантаженням, застосування 
методів математичного аналізу та комп’ютерного матеріалознавства при вирішенні інженерних завдань. При цьому 
враховано останні тенденції розвитку галузі та побажання стейкхолдерів
За навчальним планом загальні компоненти складають 12 кредитів ЄКТС, до яких відповідно входять обов’язкові та 
вибіркові компоненти, рівноцінно по 6 кредитів (ОК1 і ОК2 та ВК1 і ВК2). При цьому, вивчення англійської мови 
(ОК2), як мови міжнародного академічного спілкування, включено до обов’язкових загальних компонент. 
Спеціальні (фахові) компоненти плану в обсязі 78 кредитів ЄКТС складаються з: обов’язкових навчальних 
компонент обсягом 58 кредитів ЄКТС, що відповідає 74 % (ОК3-ОК14) та вибіркових навчальних компонент в обсязі 
20 кредитів ЄКТС, що складає 26 % – ВК3-ВК7. Це дозволяє поширювати, поглиблювати та (або) диференціювати 
професійні компетентності. Серед вибіркових компонент: Діагностика будівельних матеріалів і конструкцій, 
Спеціальні бетони нового покоління, Технологія теплоізоляційних матеріалів, Технологія будівельної кераміки, 
Технологія сухих будівельних сумішей, Оцінка технічного стану будівель та розробка експертних висновків тощо. 

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

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача забезпечується відповідно до затверджених положень про 
індивідуальний навчальний план студента (ІНПС) https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_ 
pro_ind.navch.plan_studenta.pdfі про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf та реалізується через 
складання ІНПС. Формування ІНПС за ОПП виконується на підставі навчального плану освітньої програми ТБКВіМ 
та структурно-логічної схеми вивчення освітніх компонент, представленої в ОПП. При формуванні ІНПС 
дотримується нормативна вимога щодо по семестрового обсягу вивчення освітніх компонент. При цьому вибір 
загальних і фахових компонент студентом здійснюється у межах, передбачених програмою і робочим навчальним 
планом, і становить в обсязі 26 кредитів. Відповідно до положення про ІНПС деканати доводять до відома студентів, 
де вони можуть ознайомитись з навчальним планом обраної освітньої програми, переліком обов'язкових компонент, 
переліком вибіркових компонент, силабусами та навчально-методичним матеріалом компонентів 
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/technologies-for-building-structures,-products-and-materials-p. 
Деканати проводять консультування здобувачів програми з усіх питань щодо вибору дисциплін, можливості 
вибирати теми курсових та кваліфікаційних робіт у відповідності за своїми інтересами, можливості обирати 
керівника випускної роботи, а також базу практики, із можливим (або вже існуючим) майбутнім місцем 
працевлаштування.

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

Право на вибір навчальних дисциплін здобувачі за ОПП здійснюють у відповідності до «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 «Положення про 
організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf. 
Вибір навчальних дисциплін студент здійснює під час формування свого індивідуального навчального плану в 
межах, передбачених ОП та робочим навчальним планом, з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до 
структурно-логічної схеми підготовки фахівця. Перелік вибіркових освітніх компонент ОПП, зокрема навчально-
методичний матеріал (силабуси, індивідуальні завдання) оприлюднюється на сайті ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/technologies-for-building-structures,-products-and-materials-p. 
Обсяг вибіркових компонент за ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» складає 26 
кредитів ЄКТС (29 % навчального плану). Згідно до «Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін» запис на вивчення вибіркових компонентів здобувач здійснює перед початком першого року навчання 
шляхом заповнення анкети, яку подає до деканату інституту. У випадку якщо, для вивчення окремої вибіркової 
дисципліни не записалась мінімально необхідна кількість студентів (5 студентів), деканат доводить до їх відома 
перелік дисциплін, що не будуть викладатися. Після цього студент повинен обрати іншу дисципліну, де вже є/або 
може бути сформована кількісно достатня група студентів. Відповідні анкети та заяви щодо реалізації права вибору 
освітніх компонент здобувачами за ОПП ТБКВіМ знаходяться в деканаті Будівельно-технологічного інституту (БТІ) і 
додаються до індивідуального плану студента. Списки студентів, які записалися на певну вибіркову дисципліну, 
після затвердження директором БТІ передаються в Центр Організації освітнього процесу ОДАБА для розрахунку 
навчального навантаження кафедр та складання розкладу занять для студентів.

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

Відповідно до Положення про організацію проведення практик здобувачів ОДАБА  
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_praktik_studentiv_ODABA_1.pdf практична 
підготовка здобувачів проводиться в 3-у семестрі освітньої програми після теоретичної підготовки та засвоєння тем 
практичних занять. Практична підготовка (ОК13) є обов’язковою компонентною, обсяг складає 6 кредитів ЄКТС та 
дозволяє сформувати у здобувачів  компетентності ФК2, ФК3, ФК6 програми. Практична підготовка сприяє набуттю 
необхідних практичних навичок і умінь та результатів навчання, так як є першою ланкою самостійного 
випробування майбутнього фахівця в умовах виробничої діяльності. Інформація щодо складу та змісту практики 
наведено в силабусі переддипломної практики https://odaba.edu.ua/upload/files/OK13_Praktichna_pidgotovka.pdf 
Співпраця з роботодавцями відіграє ключову роль у формуванні змісту практичної підготовки. Виходячи з їх потреб 
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формулюються цілі та завдання практики, визначається її зміст. Зворотній зв'язок здійснюється у формі наданих 
відгуків та рецензій на роботу здобувачів. Практична підготовка магістрів здійснюється на ряді профільних 
організацій регіону, а також індивідуальних договорів між академією та будівельними організаціями відповідно до 
програми переддипломної практики. На підприємстві студенти знайомляться з реальними виробничими процесами 
в області виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, раціонального використання сировинних матеріалів, а 
також тенденціями подальшого розвитку будівельної галузі. 

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

Важливим при отриманні технічної освіти розвивати та підтримувати цікавість до соціальних навичок здобувача 
адже саме ці навички допоможуть опанувати професійні навички та розширити світогляд бути більш затребуваним 
фахівцем на ринку праці. ОПП передбаченні наступні освітні компетентності Загального обов’язкового циклу ОК1-
ОК2 та вибіркового циклу ВК1-ВК5. Також академією проводиться багато заходів спрямованих на team building та 
семінарів-тренінгів за для розвитку відповідальності, вміння налагоджувати конфлікти та навичок праці у 
критичних умовах. У процесі навчання застосовуються методи навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок, 
а саме розвиваються: - критичне мислення на студентських конкурсах і захисті курсових та атестаційних робіт; - 
здатність до продуктивної праці з іншими людьми та командами для досягнення спільної поставленої мети; - 
здатність до абстрактного і системного мислення; аналізу та синтезу нових ідей при діях у нестандартних ситуаціях; - 
здатність використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності. Наголос на цих навичках обумовлений, 
в першу чергу, світовими напрямками ринку праці, а з другої сторони - специфікою в галузі будівництва та цивільної 
інженерії, яка постійно змінюється з появою нових матеріалів і технологій, що вимагає від випускників приймати 
оптимальні рішення при створенні продукції з урахуванням вимог якості, надійності і вартості, а також термінів 
виконання, безпеки життєдіяльності та екологічної чистоти виробництва.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Освітньо-професійний стандарт за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 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 ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Printsipi_formuvannya_navchalnih_planiv.pdf тривалість навчального року складає 
52 тижні, з яких не менше 8 тижнів становить сумарна тривалість канікул. Навантаження одного навчального року 
становить 60 кредитів ЄКТС, одного семестру – 30 кредитів ЄКТС. Максимальне щотижневе аудиторне 
навантаження здобувача освітнього ступеня магістра (освітньо-професійна програма) – 18 годин. На контактні 
години відводиться від 1/3 до 1/2 загального обсягу дисципліни в залежності від передбачених навчальним планом 
видів занять і робіт. Кількість освітніх компонент на семестр не повинна бути більша за 8. Загальна кількість іспитів 
у семестрі не повинна перевищувати 5. Якщо формою підсумкового контролю з навчальної дисципліни є іспит, то на 
підготовку та проходження кожного з них виділяється 15 годин. Тривалість екзаменаційної сесії визначається з 
розрахунку не менше 2/3 тижня на один іспит. Обсяг освітніх компонент навчального плану повинен бути достатнім 
для формування програмних результатів навчання з набуття компетентностей для професійної діяльності з 
урахуванням балансу самостійного та аудиторного навантаження. Для однієї освітньої компоненти він повинен бути 
не менше як 3 кредити ЄКТС.

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

У зв’язку із досвідом проведення навчального процесу на базі кафедри на виробництві ТОВ «КМД Камбіо» для 
здобувачів вищої освіти другого рівня за освітньо-професійною програмою «Технології будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів», в академії є передумови щодо здійснення дуальності, але відсутність, на етапі розроблення, 
правової регулятивної бази унеможливлює повноцінне її впровадження.

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

Відповідно до Положення про організацію проведення практик здобувачів ОДАБА  
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_praktik_studentiv_ODABA_1.pdf практична 
підготовка здобувачів проводиться в 3-у семестрі освітньої програми після теоретичної підготовки та засвоєння тем 
практичних занять. Практична підготовка (ОК13) є обов’язковою компонентною, обсяг складає 6 кредитів ЄКТС та 
дозволяє сформувати у здобувачів  компетентності ФК2, ФК3, ФК6 програми. Практична підготовка сприяє набуттю 
необхідних практичних навичок і умінь та результатів навчання, так як є першою ланкою самостійного 
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випробування майбутнього фахівця в умовах виробничої діяльності. Інформація щодо складу та змісту практики 
наведено в силабусі переддипломної практики https://odaba.edu.ua/upload/files/OK13_Praktichna_pidgotovka.pdf 
Співпраця з роботодавцями відіграє ключову роль у формуванні змісту практичної підготовки. Виходячи з їх потреб 
формулюються цілі та завдання практики, визначається її зміст. Зворотній зв'язок здійснюється у формі наданих 
відгуків та рецензій на роботу здобувачів. Практична підготовка магістрів здійснюється на ряді профільних 
організацій регіону, а також індивідуальних договорів між академією та будівельними організаціями відповідно до 
програми переддипломної практики. На підприємстві студенти знайомляться з реальними виробничими процесами 
в області виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, раціонального використання сировинних матеріалів, а 
також тенденціями подальшого розвитку будівельної галузі. 
 https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2021_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami.pdf

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

https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf   для вступу на перший курс навчання за ОПП ТБКВІМ  конкурсний відбір здійснюється у формі 
ЗНО з іноземної мови та фахового вступного випробування, а також додаткового вступного випробування для осіб, 
які здобули рівень вищої освіти за неспорідненою спеціальністю 
https://odaba.edu.ua/upload/files/192_magistr_VBK_programa_OPP.pdf; 
https://odaba.edu.ua/upload/files/192_magistr_VBK_programa_spivbesida_2.pdf  Згідно Положення про приймальну 
комісію https://odaba.edu.ua/upload/files/2._Polozhennya_pro_priymalnu_komisiyu.pdf конкурсний бал 
розраховується як сума балів фахових вступних випробувань та балів за інші показники конкурсного відбору (від 0 
до 20 балів сумарно за такі показники). Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 
Вимоги і тестові завдання до складання фахового вступного випробування обговорюються на засіданні кафедри у 
присутності гаранта ОП за пропозиціями стейкхолдерів і робочої групи (протокол № 5 від 27.02.2021р.), та зазвичай 
э такими що мотивують вступати на ОПП ТБКВІМ і здобувачів за неспорідненими спеціальностями. 
Затверджуються Головою приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів після 
чого оприлюднюються на сайті академії  https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_TBKViM_2021p.pdf Для вступників 
на ОПП ТБКВІМ немає обмежень та привілейованого доступу до навчання

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

Визнання результатів навчання вступників, отриманих в інших ЗВО регулюється Правилами прийому до ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf  "Положенням про організацію освітнього процесу" 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf  "Положенням про 
академічну мобільність". https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf 
Відповідно положенню, в рамках національної кредитної мобільності зарахування кредитів здійснюється у 
відповідності з надбаними компетентностями та кваліфікацій на підставі поданих документів про виконання 
освітньої програми (академічна довідка, виписка із заліково-екзаменаційних відомостей), вступника шляхом 
автоматичного трансферу кредитів посередництвом використання EGRACONS (EgraconsGradeConversionSystem - 
Європейська система переведення оцінок) здійснюється перезарахування. У разі незгоди з рішенням про 
перезарахування певної дисципліни особа має право на атестацію з цієї дисципліни в межах встановленого обсягу 
академічної різниці.
Визнання іноземних дипломів в ОДАБА можливо після процедури нострифікації. Докладна інформація про 
процедуру нострифікації надається у публічному доступі на сайті академії https://odaba.edu.ua/foreign-students/for-
student/nostrification-of-documents

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

Визнання результатів навчання за програмою міжнародної академічної мобільності виконується за академічною 
довідкою (TranscriptofRecords) з результатами навчання, яку студент отримує від іноземного ЗВО після завершення 
навчання за освітньою програмою, що є підставою для визнання цих результатів в академії та перезарахування 
відповідних кредитів. Академічну довідку разом зі звітом за весь період навчання студент подає в деканат 
"Будівельно-технологичного інституту". Компоненти, здобуті учасником академічної мобільності у іноземному ЗВО, 
включені в академічну довідку, але не передбачені індивідуальним навчальним планом, можуть бути внесені у 
додаток до диплому. Практики застосування вказаних правил на ОПП ТБКВІМ не було.

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

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

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

Практики застосування вказаних правил на ОПП ТБКВІМ  не було

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf в ОП передбачені 
наступні форми організації навчання, семінар (або семінар із залученням запрошених фахівців), лекція, практичне 
заняття лабораторна робота, практикум, самостійна робота студента, іспит, залік, консультація, інструктаж, реферат, 
курсова робота, курсовий проект, кваліфікаційна робота, індивідуальне навчання, екскурсія та інші. Практично всі 
лекційні заняття проводяться із застосуванням мультимедійного обладнання, даються питання для самостійної 
роботи, є можливість застосування дистанційних форм навчання (наприклад платформи Meet, Zoom і інші). У 
комп'ютерних класах здобувачі вищої освіти освоюють основи проектно-конструкторської роботи в курсовому 
проектуванні і при виконанні кваліфікаційної роботи. Організація практичної підготовки регламентується 
«Положенням про проведення практики студентів ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_PRAKTIKA__2021_k.pdf при проходженні практики студенти 
вирішують та аналізують конкретні виробничі ситуації, Обов'язковою складовою є самостійна робота студентів. 
Результати докладаються на наукових конференціях та на конкурсах наукових студентських робіт.

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 є одним із основоположних принципів створення  ОП в ОДАБА, «Положення про 
організацію освітнього процесу», 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf «Положення про 
студентське самоврядування» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_v_ODABA_compressed.pdf. При 
тому проявляється повага і увага до різних груп студентів та їхніх життєвих потреб, надаючи їм гнучкі траєкторії 
навчання; використовуються для оцінки і коригування педагогічних методів регулярний зворотний зв'язок про 
прийоми і засоби навчання за результатами опитувань Анкетування - підтримується автономія студента при 
одночасному керівництві і допомоги з боку викладача; викладачі при проведенні занять оцінюють рівень розуміння 
матеріалу, а студенти мають можливість взаємодії з нім завдяки можливості задати питання, а також виділити 
незрозумілий контент. Критерії та методи оцінки, а також критерії виставлення оцінок публікуються заздалегідь 
через інтернет ресурси. 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf В академії 
діють процедури реагування на скарги студентів згідно положення про врегулювання конфліктних ситуацій 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf. Значна увага 
приділяється використанню зручних для студента форм і методів надання освітніх послуг, інтерактивності, 
мобільності, які проводяться через аналіз опитування студентів для коригування ОП

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

Відповідно до принципів академічної свободи діючими в ОДАБА методи навчання та викладання забезпечують 
можливості індивідуального підходу до навчання (індивідуальні графіки навчання, вивчення окремих розділів 
дисциплін самостійно, вивчення дисциплін з інших ОП). Кожен викладач здійснює вдосконалення і внесення змін в 
робочу програму дисципліни, якщо це не вступає в протиріччя з Положенням про організацію освітнього процесу 
академії
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf. Викладачам і студентам 
академії доступні будь-які сучасні методи навчання та викладання за необхідності, академія сприяє будь-якому 
розвитку академічної науки, як викладачів так і студентів в рамках цієї освітньої програми. Шукачам вищої освіти 
надається можливість вільно вибирати форму і методи навчання, теми курсових і атестаційних робіт, теми наукових 
досліджень; брати участь в конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях, як в академії, так і на 
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міжнародному рівні; користуватися академічної мобільністю; брати участь у формуванні індивідуального 
навчального плану тощо.
Тобто академічна свобода розуміється на основі «автономія з відповідальністю», спираючись на рішення і 
обговорення в рамках Болонського процесу, зазначає зв'язок між автономією ВНЗ його відповідальністю і 
забезпечення якості.

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 *

Не пізніше ніж за місяць до початку вступної кампанії затверджена освітня програма публікується на сайті академії 
https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_TBKViM_2021r..pdf. Згідно з рекомендаціями 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Rekomendatsii_do_rozroblennya_osvitnih_program.pdf. Інформація про цілі, зміст і 
очікуваних результатів, порядку та критеріїв оцінки з кожної дисципліни надається студентам при викладанні 
дисциплін викладачами на вступних лекціях і в Сілабус, а весь комплекс навчально-методичного забезпечення 
розміщений на сайтах кафедри ПАТБМ і ВБК. Сілабуси по обов'язковим і вибірковим освітнім компонентам 
розміщуються на офіційному сайті академії  https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/sommon-components   
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/constr-civil-eng. Інформація також надається шляхом 
повідомлення викладачем на початку вивчення кожної освітньої компоненти, під час консультацій перед 
проведенням підсумкових форм контролю і в друкованому вигляді в Сілабус, комплектах документів для 
проведення заліків, іспитів. В ОДАБА є інформація у вигляді електронної бази з комплексами навчально-
методичного забезпечення https://odaba.edu.ua/library Результати контролю відображаються в графіках 
навчального процесу та іспитів, які своєчасно доводяться до відома претендентів освіти в друкованому та 
електронному вигляді на сайті академії https://odaba.edu.ua/students/timetable-of-classes/construction-and-
technology-institute. Доступ до інформаційних ресурсів освітньої діяльності в ОДАБА вільний. 

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

З метою розвитку науково-дослідницької діяльності студентів на кафедрі впроваджуються і вдосконалюються різні 
форми навчальної науково-дослідної роботи студентів, починаючи зі студентських наукових гуртків і закінчуючи 
підготовкою студентів-магістрантів, які завершують навчання написанням і захистом магістерських робіт. Кафедрою 
ПАТБМ організовано студентську наукову проблемну групу загальним завданням якої є придбання необхідних 
професійних і предметних компетенцій, формування теоретичних знань, стійких навичок і вміння використання 
комп'ютерних технологій і спеціалізованих додатків для проектування типових елементів конструкцій і апаратів 
будівельної індустрії в середовищі SolidWorks, в тому числі дослідження технологій 3D-друку в адитивному 
виробництві. Програма містить значну складову компоненту практичної підготовки студентів при виконанні 
практичних робіт на кафедрах та кафедрі на виробництві ТОВ «КМД Камбіо». Особлива увага приділяється 
навчанню на основі досліджень з використанням, зокрема, виробничої практики, як необхідної складової 
навчального процесу. Здобувачі програми залучаються до участі в роботі науково-практичних семінарів і 
конференцій, що проводяться кафедрами інституту. Випусковими кафедрами за освітньою програмою ТБКВіМ  та 
іншими кафедрами Будівельно-технологічного інституту щорічно проводяться конференції з «Моделювання та 
оптимізації будівельних композитів», «Структуроутворення, міцність та руйнування композиційних будівельних 
матеріалів і конструкцій», «Фізичні процеси в енергетиці, екології та будівництві» тощо з публікацією тез докладу. 
Тож здобувачі програми мають змогу приймати участь у проведенні наукових досліджень за різними напрямками. 
Протягом 2020 р. та 2021 р. здобувачами освітніх програм з ТБКВіМ (Черватюк Б.В., Зотова Ю.Ю., Усата О.В., 
Козачук А.А., Бардук А.В., Суперека А.А., Левицький Д.В., Губанов О.С., Климов Н.Г. та ін.) під керівництвом 
викладачів кафедр (професорів Вирового В.М., Суханова В.Г., Шинкевич О.С., Заволоки М.В., Мартинова В.І.; 
доцентів Хлицова М.В., Бачинського В.В., Загинайло І.І., Довгань О.Д. та ін.) підготовлено за результатами 
проведених досліджень більше 10 тез докладу на конференціях. Також здобувачі освітньої програми ТБКВіМ  
приймають активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Будівництво 
та цивільна інженерія». Так, у квітні 2021 р. студентка гр. ВБК-516м(п) Гайошко Є.В. за результатами захисту своєї 
роботи на науково-практичній конференції отримала диплом ІІІ ступеня (керівник доцент кафедри ПАТБМ Довгань 
О.Д.). 
Усі керівники магістерських робіт мають вчену ступінь, займаються науковими дослідженнями в рамках 
держбюджетних тем затверджених в УкрНТЕІ. В магістерських роботах студенти використовують результати 
наукових досліджень викладачів кафедри.

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

В ОДАБА функціонує відділ ліцензування, акредитації і внутрішньої системи забезпечення якості освіти, до функцій 
якого входить перегляд та оцінка рівня оновлювання освітніх компонентів та виконання таких процедур 
забезпечення якості освітнього процесу: здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм із 
залучення представників підприємств, що є потенційними роботодавцями; оцінювання здобувачів вищої освіти 
шляхом проведення комп'ютерних контрольних тестувань; оцінювання освітньої та науково-технічної діяльності 
кафедр; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів 
для організації освітнього процесу за кожною освітньою програмою: кадрового, матеріально-технічного, навчально- 
методичного забезпечення освітнього процесу за спеціальностями і спеціалізаціями підготовки; забезпечує участь 
представників підприємств, що є потенційними роботодавцями, у процедурі формування та перегляду робочих 
програм навчальних дисциплін варіативної частини професійної підготовки здобувачів. Оновлення змісту освітніх 
компонентів на основі наукових досягнень проводиться щорічно викладачами кафедри ПАТБМ. Елементи науково-
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дослідних робіт тісно пов’язані з загальним науковим напрямком кафедри, що відповідає паспорту спеціальності 
05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби; роботи ведуться в рамках державної програми «Нові технології і 
ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості і агропромисловому комплексі» впроваджено в 
навчальний процес (курси лекцій, практичні заняття, курсове та дипломне проектування). Основними науковими 
напрямками кафедри в реалізації державної програми є: - енергозбереження в будівельному виробництві, а саме 
розробка сонячної системи гарячого водопостачання (доц. Хлицов М.В., доц. Афанасьєв Б.А); - застосування 
сучасних матеріалів і технологій в будівельному виробництві (проф. Кучеренко О.А., доц. Лавренюк Л.О., доц. Гнип 
О.П.); - розробка нових базових принципів проектування оздоблювальних матеріалів (доц. Парута В.О., доц. Довгань 
О.Д.); - сучасні технології автоклавного газобетону (проф. Шинкевич О.С.); - сучасні неруйнівні методи обстеження 
конструкцій (доц. Гара О.А.) Результати науково- дослідних робіт викладачів впроваджуються в навчальний процес 
шляхом вдосконалення лекційних, практичних занять, та тематики курсового та дипломного проектування. 
Щорічно викладачами кафедри оновлюються навчальні робочі програми дисциплін, зміст яких переглядається з 
урахуванням наукової діяльності та сучасних досягнень в галузі технології будівельних конструкцій, виробів і 
матеріалів. За підсумками впровадження результатів наукових досліджень в освітню діяльність викладачами 
кафедри опубліковані навчальні посібники, монографії та науково-методичні статті.

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

ОДАБА входить до складу Асоціації вузів «Signatory Universities» та «Talloires Network Signatory Members». 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Strategiya_Internatsionalizatsii_diyalnosti_akademii_na_2015-2020_rr._1.pdf 
міжнародна діяльність ОДАБА є однією з найважливіших складових роботи академії. Вона ґрунтується на основних 
засадах Статуту ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf Положенням про організацію освітнього 
процесу ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf . 
Учасники освітнього процесу мають можливість користуватися загальнодоступними міжнародними 
інформаційними ресурсами та базами даних Math Sci, Wilson Social Sciences Abstracts, Wilson Humanities Abstracts, 
Wilson Business Abstracts, також баз даних, серед яких Theses Canada Portal. Науково-педагогічна діяльність 
викладачів кафедри ПАТБМ, що реалізують ОП ТБВКіМ мають наукові публікації, що входять до баз Scopus, Web of 
Science, беруть участь у міжнародних конференціях у країнах Євросоюзу (Англія, Германія, Хорватія, Польща), а 
також у країнах Азії (Китай). Наприклад викладачі кафедри приймали участь у конференціях на базі Delft University 
of Technology (Нідерланди), Technische Universitat Dresden (Германія), Brno University of Technology (Чехія), 
Universidad Politecnica de Madrid (Іспанія), Institute of Fundamental Technological Research (Польща), University of 
Zagreb та University North (Хорватія), Technical University (Молдова).

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

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf  а також в Положенні про 
систему оцінювання знань та вмінь студентів ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf форми 
контрольних заходів з навчальних дисциплін відображено в освітній програмі та навчальному плані. Інструментом 
контрольних заходів є рейтингове оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти. Метою рейтингового 
оцінювання є комплексне оцінювання якості освітньої діяльності здобувачів вищої освіти під час опанування ними 
освітньої програми підготовки. Основні завдання рейтингового оцінювання полягають у підвищенні мотивації 
здобувачів вищої освіти до активного навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та 
відповідальності за результати освітньої діяльності, а також встановлення постійного зворотного зв'язку з кожним 
здобувачем вищої освіти та своєчасне коригування його освітньої діяльності, об'єктивне оцінювання рівня 
підготовки тощо. Рейтинг здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни вимірюється за 100- бальною шкалою з 
подальшим переведенням в оцінку за національною шкалою та шкалою ЄКТС. В основу рейтингової системи 
оцінювання успішності здобувачів вищої освіти покладено поточний контроль та підсумковий контроль, які є 
системою накопичення рейтингових балів здобувачів вищої освіти у процесі навчання. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення різних видів навчальних занять і має на меті перевірку рівня знань здобувачів 
вищої освіти з відповідної дисципліни. Проведення поточного контролю успішності здобувачів ОП ТБВКіМ 
визначається відповідною робочою програмою навчальної дисципліни. Контроль самостійної роботи здобувача 
вищої освіти є ще одним засобом об'єктивного оцінювання якості знань, умінь та навиків, набутих під час вивчення 
навчальної дисципліни. Використовують такі рейтингові види контролю самостійної роботи: вхідне тестування; 
контрольні завдання до семінарських, практичних i лабораторних занять; контрольні роботи; тестовий чи інший 
контроль тем (модулів), винесених на самостійне опрацювання; поточний контроль засвоєння матеріалу 
семінарських (практичних) занять на підставі відповідей на запитання, доповідей, дискусій. Після побудови системи 
контрольних заходів визначаються максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням 
певного рівня набутих знань здобувачами. Виконання індивідуального навчального плану з кожної дисципліни 
відображається в журналі (у відсотках) на визначену дату, як правило, один раз на семестр. Результати виконання 
навчального плану відображаються в індивідуальному навчальному плані здобувачів вищої освіти що семестрово, а 
також у навчальній картці студента.
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Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечується 
шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі та силабусі освітніх компонент. інструментом 
контрольних заходів є бально-накопичувальна система оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти. В 
основу накопичувальної системи оцінювання успішності здобувачів покладено поточний контроль та семестровий 
контроль, а також індивідуальні семестрові завдання, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи та захист 
курсових проектів і робіт. У робочій програмі наведений розподіл балів за змістовними модулями, а також вказані 
максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням їх важливості та трудомісткості. 
Система контрольних заходів визначаються максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з 
урахуванням певного рівня набутих знань здобувачами. Результати виконання навчального плану відображаються у 
навчальній картці студента. Згідно положення про оцінювання знань та вмінь студентів ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf Оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за національною шкалою (відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, 
F). Якісні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів представлені у робочих програмах навчальних 
дисциплін як необхідний обсяг знань та вмінь.

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

Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів до початку 
вивчення дисциплін, яка міститься на офіційному сайті ОДАБА (графік навчального процесу, навчальний план, 
розклад занять, робочі програми). Робочі навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності (освітньої 
програми), для кожного рівня вищої освіти та форми навчання, у тому числі навчання зі скороченим терміном, а 
також для студентів з числа іноземних громадян. Робочі навчальні плани затверджуються не пізніше ніж за 4 місяці 
до початку навчального року. На основі навчального плану розробляється та затверджується індивідуальний 
навчальний план здобувача вищої освіти, що визначає індивідуальну траєкторію навчання для кожного студента, 
яка реалізується шляхом визначення вибіркових компонентів навчального плану. Інформація про форми 
контрольних заходів та критерії оцінювання надається викладачем на першому занятті з навчальної дисципліни. 
Графік проведення екзаменаційної сесії надається на сайті http://odaba.edu.ua/students/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 внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти Центру організації освітнього процесу.

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

У зв'язку з відсутністю стандарту другого (магістерського) рівня вищої освіти з даної спеціальності атестація 
претендентів проводиться в формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи згідно Положення про організацію 
навчального процесу в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf  і Положення про систему 
оцінювання знань і умінь студентів 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf. Атестація 
здійснюється відкрито і публічно. Метою атестації здобувачів вищої освіти є визначення відповідності фактичного 
рівня набутих знань, умінь і навичок програмним результатами навчання. Кваліфікаційна робота передбачає 
розробку складної спеціалізованого завдання або практичної проблеми, із застосуванням теорій і методів 
спеціальності, що характеризуються комплексністю умов, при професійній діяльності в сфері виробництва 
будівельних виробів і матеріалів. Терміни проведення випускний атестації визначаються графіком навчального 
процесу академії. Кваліфікаційна робота повинна бути перевірена на плагіат. Після випускний атестації 
кваліфікаційна робота задається і зберігається в репозитарії академії

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

Процедура проведення контрольних заходів, повторної здачі та оскарження результатів здійснюється згідно 
«Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти» 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf та «Положення про 
систему оцінювання знань та вмінь студентів у ОДАБА» 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf .Навчальний 
план є основою для складання графіку навчального процесу, де вказані терміни проведення контрольних заходів. В 
силабусах навчальних дисциплін містяться зміст контрольних заходів з вказівкою кількості годин та розподілом 
балів. Для проведення атестації здобувачів створюються екзаменаційні комісії не пізніше ніж за місяць до початку їх 
роботи згідно «Положення про порядок створення та роботу екзаменаційної комісії в ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf .«Порядок проведення атестації 
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf та «Порядок проведення семестрового 
контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти із застосуванням  дистанційних технологій навчання» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_semestrovogo_kontrolyu_6_3.pdf забезпечують проведення 
контрольних заходів під час карантинних заходів.
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Забезпечення якості освітнього процесу здійснюється відповідно до Положення про внутрішнє забезпечення  якості 
освіти ОДАБА http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf є 
прозорість, неупередженість оцінювання досягнень студентів. Загальнодоступною є інформація про форму 
проведення, критерії оцінювання контрольних заходів, оприлюднюється на початку вивчення дисципліни. Зміст 
екзаменаційних білетів затверджується на засіданні кафедри. Відкритість інформації щодо тривалості екзамену, 
змісту, критеріїв оцінювання забезпечує об’єктивність екзаменаторів. Також встановлюються єдині правила 
перездачі контрольних заходів, оскарження результатів атестації. З метою забезпечення об’єктивності проведення 
захисту курсових проєктів та звітів з практики створюється комісія у складі 3 викладачів кафедри. Формування 
складу екзаменаційних комісій здійснюється відповідно «Положенням про порядок створення та  роботу 
екзаменаційної комісії в ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf 
На засіданні ЕК проводиться захист кваліфікаційної роботи. Здобувачі та інші особи можуть вільно здійснювати 
аудіо, відео-фіксацію захисту атестаційної роботи. Згідно «Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf регламентується 
вирішення конфліктних ситуацій. Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів ОП, 
а також конфлікту інтересів не відбувалося.

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

Згідно «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf  та «Положення про 
врегулювання конфліктних ситуацій 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf регулюється порядок 
повторного проходження контрольних заходів. Здобувачам  ВО, 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. Кафедри узгоджують з деканом 
дати перескладання (після термінів проведення підсумкового контролю) особами, які навчаються, незадовільних 
оцінок з кожної дисципліни не більше двох разів: один раз – провідному лектору, другий – комісії, яка створюється 
розпорядженням директора інституту. Деканатом виготовляються відомості успішності з перескладання 
підсумкового контролю з певної дисципліни для проведення перескладання. Дата перескладання, як правило, 
організовується до початку нового семестру та відбувається згідно з графіком, який укладається деканатом. 
Підсумкова оцінка за результатами вивчення дисципліни виставляється за національною шкалою, шкалою (рівнем 
досягнень) та шкалою ЄКТС. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється на безоплатній основі.

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 ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf , «Положення про 
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії в ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf та «Положення про врегулювання 
конфліктних ситуацій», здобувач має право на оскарження дій адміністрації, педагогічних працівників ОДАБА. 
http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf Ректором, після розгляду 
заяви у випадках конфліктної ситуації за заявою здобувача чи викладача, приймається рішення щодо подальших 
дій. Наприклад, для приймання екзамену формується комісія, до складу якої входять завідувач та два викладачі 
кафедри, представник деканату та органу студентського самоврядування. У випадку, коли у конфліктній ситуації 
екзаменатором є завідувач кафедри, склад комісії формується без його участі. У випадку незгоди з оцінкою на 
захисті атестаційної роботи здобувач має право подати апеляцію на ім’я ректора ОДАБА. Комісія розглядає апеляції 
з приводу порушення процедури проведення контрольних заходів протягом трьох календарних днів. У випадку 
встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати оцінювання, комісія 
пропонує ректору скасувати відповідне рішення і провести повторне засідання ЕК у присутності представників 
комісії з розгляду апеляції. Таких конфліктних ситуацій щодо здобувачів ОП ТБВКіМ, не зафіксовано.

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в ОДАБА знайшли відображення у таких 
нормативно- правових документах: «Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА» 
http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_osvitniy_protses_08_2018.pdf,«Кодекс про академічну доброчесність в 
ОДАБА». Перевірка рівня запозичень у кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти здійснюється  з 
врахуванням «Положення про атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра в Одеській 
державній академії будівництва та архітектури», «Положення про організацію освітнього процесу в Одеській 
державній академії будівництва та архітектури» та «Кодекс про академічну доброчесність в ОДАБА». Відсоток 
цитування визначається кожною випускаючою кафедрою окремо що вносяться в протокол засідання кафедри. 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_atestatsiynu_vipusknu_robotu_magistr_1.pdf, 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf 
http://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf
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Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

У ОДАБА згідно з положенням «Кодекс  академічної доброчесності  в ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf протидії порушенням академічної чесноти 
регламентується наступне. Для забезпечення належного рівня письмових робіт (курсові, магістерські роботи, тези, 
статті тощо), які виконуються в ОДАБА, здійснюється: - інформування учасників освітнього процесу з 
рекомендованими показниками оригінальності тексту письмових робіт і відповідальністю в разі виявлення факту 
академічного плагіату; - організація заслуховування і обговорення письмових робіт в рамках засідань кафедр, 
науково-методичної комісії інституту, де виконувалася робота; - публічний захист курсових, магістерських робіт; - 
організація наукових конференцій з метою представлення доповідей за результатами кращих письмових робіт; - 
призначення відповідальних за якість, перевірку на доброчесність і хід дипломного проектування на випускаючих 
кафедрах; - створення експертної комісії інституту з розгляду тем і змісту атестаційних робіт; - організація 
рецензування письмових робіт; - автоматизована перевірка на наявність плагіату робіт в електронної системи 
Unicheck, в результаті перевірки складається звіт, в якому виділено% плагіату, посилання і цитати, джерела плагіату.

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

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у ОДАБА проводиться консультування щодо вимог з 
написання письмових робіт із наголошенням на принципах самостійності, коректного використання інформації з 
інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань. Згідно з Положенням 
про організацію освітнього  процесу в ОДАБА запобігання академічного плагіату передбачає: розробку та 
розповсюдження методичних матеріалів із визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на 
використані джерела; ознайомлення осіб, які навчаються, з документами, що регламентують запобігання 
академічного плагіату; розміщення на веб-сайтах періодичних видань академії викладу етичних норм публікації та 
рецензування статей. Всебічне сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма учасниками освітнього 
процесу позитивно впливає на престиж закладу освіти та його кадрового складу, підвищує рейтинг в системі вищої 
освіти України, що підвищує привабливість академії на ринку освітніх послуг для потенційних здобувачів. Для 
здобувачів вищої освіти освітньої програми така інформація надається в межах навчальних дисциплін по яким 
заплановано виконання індивідуальних завдань згідно НП.

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

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково- педагогічні та наукові працівники закладів освіти 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначаються Положенням про організацію 
освітнього процесу в ОДАБА та Кодекс про академічну доброчесність в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf . Викладачі, докторанти, аспіранти, наукові 
співробітники, здобувачі наукового та освітнього ступенів несуть відповідальність за порушення вимог подання 
своєї науково-дослідної, атестаційної роботи для перевірки онлайн-сервісом Unicheck. Так, виявлення двох і більше 
фактів плагіату у текстах робіт докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня може бути підставою для 
виключення з докторантури (аспірантури) чи відкріплення здобувача від кафедри. Виявлення фактів плагіату у 
роботах викладачів враховується при продовженні контракту. Встановлення академічного плагіату в опублікованих 
працях є підставою для заборони автору включати такі праці у перелік науково-методичних публікацій. Низький 
рівень оригінальності тексту атестаційної роботи є підставою для прийняття відповідних рішень. Здобувачі освітньої 
програми мають досвід опублікування наукових праць, а тому ознайомлені з процедурою перевірки робіт на 
академічний плагіат та можливими санкціями при негативному результаті такою перевірки. ініціювати розгляд 
питання про зняття роботи з захисту. У випадку незгоди автора з результатами перевірки атестаційної випускної 
роботи магістра, студент має право на апеляцію. 

6. Людські ресурси

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

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, які задіяні до реалізації освітньої програми та забезпечують 
досягнення визначених програмою цілей та ПРН. Добір викладачів за конкурсом на вакантні посади НПП в ОДАБА 
ґрунтується на законах України: «Про освіту», «Про вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 р. №1005 
«Про затвердження рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів)», Статуті ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf та Положення про порядок проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf . Розгляд документів претендентів на вакантні посади 
здійснюється конкурсною комісією академії, склад якої затверджується наказом ректора. Кандидатури претендентів 
попередньо обговорюються на засіданні кафедри в їх присутності. Для оцінки рівня професійної кваліфікації 
претендента кафедра розглядає звіт та рейтинг за звітний період, наявність загальної кількості наукових та 
методичних праць, зокрема у фахових виданнях із відповідної галузі науки; підвищення кваліфікації протягом 
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останніх 5 років, може запропонувати йому прочитати відкрити лекції, провести практичні заняття. На посади НПП 
за конкурсом обираються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, ступінь магістра, а також випускники 
аспірантури.

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

ОДАБА активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, на виробництві роботодавців 
передбачена у розробці та вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів, тематики курсових та атестаційних 
робіт (проектів), у проведенні атестації здобувачів вищої освіти. ОДАБА співпрацює з визнаними науково-дослідним 
установами, провідними компаніями, які є лідерами в свої професійній діяльності. Стратегічними партнерами БТІ, 
що залучені до організації освітнього процесу за даною ОП ТБКВіМ є: промислово-будівельна група «Камбіо-
Інвест», департамент науково-технологічного розвитку КП «Баутех Україна», ТОВ «БУДОВА», Науково-виробничий 
центр «Екострой»  та інші. На базі ПБГ «Камбіо-Інвест» створений філіал випускаючих кафедр на виробництві. На 
ньому роботодавці приймають безпосередню участь у обговоренні ОП та мають вплив на зміст  усіх його складових. 
Декілька керівних посад на підприємстві займають випускники інституту, що сприяє вдосконаленню ОП (Кшнякін 
В.С. –директор розвитку та бізнесу, Булгакова В.М. – директор інновацій та розвитку, Шевченко К.В. – технолог 
служби технічного контролю та інші).Представники підприємства залучаються для участі і проведення 
конференцій, семінарів та майстер-класів, проходження практики, підвищення кваліфікації та стажування. 
Зацікавленість стейкхолдерів полягає в потребі у висококваліфікованих спеціалістах в галузі технології будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів, оскільки ринку праці вкрай потрібні фахівці такої кваліфікації

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

ОДАБА активно залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців. У відповідності із Статутом ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf до освітнього 
процесу залучаються фахівці практики та роботодавці. Для проходження практик студентами, які навчаються за 
ОПП, заключні договори про створення філій випускаючих кафедр з наступними підприємствами: ТОВ КМД 
«Камбіо», ТОВ «ПГС», ТОВ «Великодолинський завод ЗБК», ТОВ «Комфорт-ЛВ», Приватна фірма «Техніка» та 
інші.  Згідно договорів, студентам під час проходження практики створюються необхідні умови для виконання її 
програми: надається можливість користуватися лабораторіями, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою 
документацією, створюються умови для вивчення нової техніки, передових технологій. Деякі викладачі поєднують 
викладацьку діяльність з виробничою та є сертифікованими експертами галузі (проф. Суханов В.Г., проф. Заволока 
М.В., доц. Парута В.А. та інші). Науково-виробничий центр «Екострой» також постійно надає своїх фахівців для 
проведення практичних занять з магістрами на будівельних майданчикам міста. Провідні спеціалісти, як правило 
випускники інституту, залучаються в якості голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня 
освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» та «магістр». На захист курсових та атестаційних робіт (проектів) запрошуються представники 
компаній та підприємств-роботодавців.

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

Процедурні аспекти підвищення кваліфікації та стажування викладачів регламентуються Положенням про 
підвищення кваліфікації НПП. Відповідно Положення  
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf та 
Положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників 
http://odaba.edu.ua/upload/files/1576162300243756.pdf Положення для сприяння професійному розвитку викладачів 
застосовуються довгострокове підвищення кваліфікації; коротко строкове підвищення кваліфікації–семінари, 
тренінги, вебінари, «круглі столи»; стажування. Викладачі ОДАБА проходять підвищення кваліфікації у наукових, 
освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її межами,з якими академія уклав відповідні 
угоди.Дотримуючись принципів академічної свободи, кожен викладач має право вільно обирати місце, напрям, 
тематику, строки(але не рідше ніж один раз на п'ять років) підвищення кваліфікації. Викладачі кафедри ПАТБМ 
поширюють географію підвищення кваліфікації на країни Євросоюзу, зокрема: доц. Москальова Х.М. пройшла 
стажування у Університеті м Рієки (Хорватія). ОДАБА надає всебічну інформаційну підтримку про професійні, 
наукові та просвітницькі заходи, які відбуваються в Україні і світі.  Існують такі процедури: взаємовідвідування 
занять, проведення відкритих лекцій, проведення анонімних опитувань студентів, проходження конкурсної комісії 
при переукладанні контракту, складання рейтингу викладача за результатами пунктів активності.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулюється розвиток викладацької майстерності шляхом: - взаємовідвідування занять, що є обов'язковим для 
всіх викладачів кафедри; - подальшого впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій та особистих їх 
розробок; - конкурсного відбору студентських наукових робіт на рівні ЗВО, участі студентів в наукових конференціях, 
олімпіадах різного рівня; - наданням можливості інформування досягнень на науково-методичних конференціях В 
ОДАБА діє система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних працівників. 
Вона передбачає заохочення і регламентується нормативно-правовою базою: Статут, Колективний договір між 
адміністрацією та комітетом первинної профспілкової організації на 2017-2020 рр., 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Kolektivniy_dogovir.pdf Положення про визначення рейтингу науково-
педагогічних працівників. Для здійснення бібліотечно-інформаційної підтримки освітньої, наукової, виховної 
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діяльності та задоволення інформаційних потреб усіх учасників освітнього процесу наукова бібліотека ОДАБА 
впроваджує в практику нові технології, надає сучасні сервісні послуги, використовує власні, національні та світові 
джерела інформації. Наукова бібліотека https://odaba.edu.ua/library комплектується за профілем академії. Академія 
має доступ: до onlineбаз даних https://odaba.edu.ua/rus/library/electronic-resources, наприклад наприклад до 
наукометричних баз даних Scopusта WebofScience Керівництво академії проводить інформування НПП про існуючі 
заходи для підвищення їх професійної діяльності.

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?

Фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених освітньою програмою цілей та ПРН. Звіти про фінансову діяльність 
https://odaba.edu.ua/academy/public-information/financial-activity. Освітня діяльність здобувачів ОПП забезпечується 
матеріально-технічною базою ОДАБА https://odaba.edu.ua/academy/public-information/logistics, кафедрою ПАТБМ 
та ВБК (навчально-наукова лабораторія к108, мультимедійні аудиторії к214, к221,к204,к215, к223) та кафедрами, які 
приймають участь в навчальному процесі. Діє міжкафедральний комп'ютерний клас (к-214), який забезпечений 
комп'ютерами з відповідним програмним забезпеченням. Для підготовки здобувачів вищої освіти застосовуються 
сучасні інформаційно-комунікаційні технології, завдяки яким студенти мають можливість підвищувати свій 
професійний рівень, займатися науковими дослідженнями. Здобувачі ОП ТБКВІМ мають вільний доступ до фондів 
та електронних каталогів наукової бібліотеки ОДАБА https://odaba.edu.ua/library. Кафедра ПАТБМ також має свою 
сторінку на сайті ОДАБА http://odaba.edu.ua/academy/institutes-and-faculties/ctiі свій веб-сайт 
https://ogasabti.wixsite.com/patbm/uchebnye-posobiya, де містяться навчально-методичні матеріали з дисциплін 
навчального плану. Методичне забезпечення підготовки здобувачів здійснюється достатнім обсягом навчальної, 
нормативної і довідкової літератури, доступ до якої студенти також мають у читальному залі бібліотеки академії та в 
науково-методичному приміщенні кафедри ПАТБМ

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?

Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, обладнання тощо), а також навчально-методичне 
забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених освітньою програмою цілей та ПРН. Звіти про фінансову 
діяльність https://odaba.edu.ua/academy/public-information/financial-activity .Освітня діяльність здобувачів ОПП 
забезпечується матеріально-технічною базою ОДАБА   кафедрою ПАТБМ та ВБК (навчально- наукова лабораторія 
к108, мультимедійні аудиторії к214, к221,) і інших кафедр, які приймають участь в навчальному процесі навчально-
науковими лабораторіями. Діє міжкафедральний комп'ютерний клас (к-214), які забезпечений комп'ютерами з 
відповідною програмним забезпеченням. Для підготовки здобувачів вищої освіти застосовуються сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології, завдяки яким студенти мають можливість підвищувати свій професійний 
рівень, займатися науковими дослідженнями. Здобувачі ОП ТБКВІМ мають вільний доступ до фондів та 
електронних каталогів наукової бібліотеки ОДАБА https://odaba.edu.ua/library. Кафедра ПАТБМ також має свою 
сторінку на сайті ОДАБА http://odaba.edu.ua/academy/institutes-and-faculties/cti і свій веб-сайт 
https://ogasabti.wixsite.com/patbm/uchebnye-posobiya, де містяться навчально-методичні матеріали з дисциплін 
навчального плану. Методичне забезпечення підготовки здобувачів здійснюється достатнім обсягом навчальної, 
нормативної і довідкової літератури, доступ до якої студенти також мають у читальному залі бібліотеки академії та в 
науково-методичному приміщенні кафедри ПАТБМ. 

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

В академії та на кафедрі ПАТБМ для забезпечення освітнього середовища постійно діє комплекс заходів, який 
охоплює широке коло питань ‒ від забезпечення комфортних умов проживання, проведення занять, проходження 
практики, надання консультативної допомоги з дисципліни, доступу до всіх навчальних матеріалів, до організації 
медичного догляду за станом здоров'я і організацією відпочинку.
Освітнє середовище ОДАБА є безпечним для життя і здоров’я здобувачів ОП ТБКВІМ, що забезпечується діяльністю 
комплексу підрозділів ОДАБА, до яких входять: відділ охорони праці, експлуатаційно-технічний відділ, відділ 
охорони,  тощо. ОДАБА для забезпечення якісної підготовки студентів має достатньо розвинуту соціальну 
інфраструктуру. Студенти мають можливість займатися у спортивних секціях, брати участь у квестах, флеш-мобах, 
художній самодіяльності тощо. Важливою складовою студентського життя в ОДАБА є студентське самоврядування, 
органом якого є Студентська Рада https://odaba.edu.ua/students/student-council/information-about-the-student-
council-of-ogasa Враховуючи епідемічну ситуацію що склалася у світі за останні місяці, задля забезпечення 
безпечного проведення освітнього процесу в академії розроблена «Інструкція з профілактики короновірусної 
хвороби» (Додаток 1 до наказу 167/ас) на підставі рекомендацій МОЗ України

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

Відповідно до Статуту https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf «забезпечення рівного доступу до 
здобуття освіти» ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку 
здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП ТБВКіМ через створення відповідних механізмів і є однією з цілей 
діяльності ОДАБА. Освітня, інформаційна та організаційна підтримка здобувачів освіти здійснюється через 
офіційний сайт ОДАБА  https://odaba.edu.ua/, сайти випускові кафедри ПАТБМ та ВБК 
https://ogasabti.wixsite.com/patbm/sobytiya, https://odaba.edu.ua/academy/institutes-and-faculties/cti/of-production-of-
construction-products-and-structures Згідно з Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА у кожній групі 
є куратор, який здійснює первинну підтримку здобувачів з усього кола питань навчання в академії, допомагає та 
інформує їх. Комунікація викладачів із здобувачами ОП ТБКВІМ здійснюється безпосередньо під час лекцій, 
практичних та лабораторних занять, консультацій тощо. У разі конфліктних або складних ситуацій до вирішення 
питань залучається завідувач кафедри, працівники деканату або ректорату. Органом студентського самоврядування 
академії є Студентська Рада, яка створена з метою самостійного вирішення здобувачами вищої освіти питань щодо 
навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, участі студентів у громадському житті та в управлінні ОДАБА. 
Цей дорадчий орган забезпечує інформаційну, соціальну та організаційну підтримку, надаючи можливість 
долучатися до соціальної діяльності, організації різноманітних комунікативних активностей (квести, концерти, 
професійні турніри та конкурси, тощо) за участю представників різних професійних груп. Органи студентського 
самоврядування ОДАБА забезпечують захист прав і інтересів студентів. В академії працює кабінет юриста, який 
консультує з будь-яких питань здобувачів та викладачів (Перший поверх головного учбового кампусу).Сприяти 
професійному зростанню здобувачів ОПП ТБКВІМ , створювати умови для більш повної їх самореалізації у 
науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, створювати умови для спілкування випускників, студентів і 
викладачів, забезпечувати інформаційний обмін, допомагають відділи та центри ОДАБА , такі як: підготовче 
відділення, відділ практики, студентський клуб, первинна профспілкова організація студентів ОДАБА, Асоціація 
випускників ОДАБА. Повний перелік відділів і центрів ОДАБА можна знайти за посиланням: https://odaba.edu.ua/  .
В ОДАБА щорічно проводиться ярмарок вакансій, де здобувачі ОПП знаходять місця майбутньої роботи на 
державних та приватних підприємствах. Для консультативної підтримки здобувачів долучаються випускники 
минулих років, що діляться власним досвідом роботи. Найкращі випускники запрошуються до вступу в аспірантуру 
та, в подальшому, до викладацької роботи.

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)

Організація інклюзивного навчання в ОДАБА здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України в 
10.07.2019 № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 
потребами у закладах вищої освіти».
ОДАБА створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами згідно 
положення «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян 
похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok.pdf На сайті (п.8) академії розміщена детальна інформація для осіб, які 
мають право на спеціальні умови вступу 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf  Студенти, що мають дітей, мають можливість отримати додаткову допомогу від первинної 
профспілкової організації студентів.

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?

У ОДАБА існують чітка і зрозуміла політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для 
всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОПП ТБКВІМ згідно з 
Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf та Антикорупційній 
програмі академії https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf . 
Освітня діяльність академії базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, 
рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості.
Врегулювання конфлікту інтересів у ОДАБА здійснюється відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" 
та "Антикорупційної програми ОДАБА" за допомогою одного з нижченаведених заходів: - усунення працівника від 
виконання завдання;
- встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання;
- обмеження у доступі працівника до певної інформації;
- перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;
- переведення працівника на іншу посаду;
- звільнення працівника.
Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень на інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті ОДАБА розміщено відповідну 
інформацію. Номер телефону та електронна адреса розповсюджена по академії і є у вільному доступі для здобувачів 
на дошках оголошень кафедри та Інституту.
Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ОДАБА, відбувається відповідно до Закону України "Про доступ до 
публічної інформації", Закону України "Про звернення громадян".
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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 ОПП ТБКВІМ конфліктних ситуацій не було

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП ТБКВІМ регулюються 
Положенням про організацію освітнього процесу в Одеської державної академії будівництва та архітектури 
(затверджено рішенням Вченої Ради ОДАБА протокол №1 від 19.12.2019р) 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih_
program.pdf  Освітня програма розробляється робочою групою на чолі з гарантом, узгоджується з групою 
забезпечення, зі стейкхолдерами, розглядається методичною комісією інститутів ОДАБА, Центром організації 
освітнього процесу ОДАБА,  першим проректором та затверджується Вченою радою ОДАБА. Додатково процедури 
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюються також такими 
документами: Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf  та Положення про 
внутрішнє забезпечення якості освіти  
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf. Перегляд ОП 
ТБВКіМ здійснюється щорічно (Наказ №23/од от 07.02.2020 р. «Про вдосконалення освітніх програм») з 
урахуванням пропозицій студентів, випускників, викладачів та роботодавців. Пропозиції збираються за результатам 
анкетування, а також при особистому спілкуванні на круглих столах, майстер-класах, конференціях тощо.

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

Освітня програма розробляється проектною групою на чолі з керівником, узгоджується з групою забезпечення, 
розглядається та затверджується Вченою радою ОДАБА, попередньо узгодивши з представниками роботодавців, 
відділом ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, першим проректором. 
Перегляд ОП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» здійснюється щорічно з урахуванням 
пропозицій всіх учасників освітнього процесу та стейкхолдерів. На початку процедури завідувачі випускаючих 
кафедр будівельно-технологічного інституту разом з партнерами промислової галузі спільно визначають 
оптимальну множину професійних та соціально-особистісних компетенцій випускників за спеціальністю або 
освітньо- професійною (освітньо-науковою) програми, а також перелік потенційних посад для випускників. Після 
цього завідувачі кафедр спільно з представниками підприємств розробляють компетентнісну модель фахівця для 
формування варіативної частини ОП за даною спеціальністю. При цьому для кожної ОП в межах однієї 
спеціальності чітко відрізняються визначальні компетентнісні характеристики випускника. За результатами аналізу 
компетентносної моделі здобувача вищої освіти для варіативної частини ОП формується множина дисциплін 
варіативної частини професійно-практичної підготовки навчального плану здобувача вищої освіти, що також 
підлягає обговоренню з представниками підприємств. Варіативна частина професійно-практичної підготовки 
навчального плану здобувача вищої освіти, сформована на попередньому кроці, вноситься до проекту навчального 
плану, який затверджується відповідно до процедури формування та перегляду навчальних планів підготовки 
здобувачів, затвердженої в ОДАБА. Закриття освітньої програми здійснюється за рішенням Вченої ради академії за 
поданням керівника відповідного структурного підрозділу, згідно вимогам положення : 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih_
program.pdf

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

Здобувачі вищої освіти ОДАБА залучені до участі у діяльності органів громадського самоврядування академії, 
вчених рад інститутів, Вченої ради академії, органів студентського самоврядування. Пропозиції здобувачів стосовно 
змісту ОП та забезпечення її якості збираються декількома шляхами: загальне анкетування студентів, інституційне 
анкетування https://docs.google.com/forms/d/1_JzBsi8wa4yklquHwRRRzmb2LD2JpxVKf5x_LzeRgpI/edit?usp=sharing, 
особисте спілкування. Інформація отримана під час опитувань проходить обробку та аналіз співробітниками відділу 
моніторингу та якості освіти. Після чого отриманий результат враховується при формуванні, перегляді та внесення 
змін в освітню програму https://odaba.edu.ua/students/trade-union-of-students/about-the-trade-union
https://odaba.edu.ua/students/student-council/information-about-the-student-council-of-ogasa Випускаючі кафедри 
один раз на рік проводять опитування студентів 1-го курсу підготовки магістрів на предмет забезпечення якості 
навчального процесу, викладання окремих дисциплін, наявності умов для освоєння програмних результатів 
навчання шляхом анкетування. Здобувачі висловлюють свою думку та пропозиції стосовно змісту ОП та процедур 
забезпечення її якості. Викладачами кафедр здійснюється збір та аналіз результатів анкетування студентів і 
проводиться його обговорення на засіданні кафедр. Результати аналізу опитування студентів враховуються при 
розробці навчальних робочих програм дисциплін, корегуванні конспектів лекцій, методичних вказівок
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з Положенням про студентське самоврядування Одеської державної академії будівництва та архітектури 
https://odaba.edu.ua/students/student-council/information-about-the-student-council-of-ogasa ухвалено Конференцією 
студентів ОДАБА, органи студентського самоврядування мають право: - виносити пропозиції щодо контролю за 
якістю освітнього процесу; - сприяти навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; - брати участь у 
вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або 
студентами та викладачами; - спільно з відповідними структурними підрозділами академії сприяти забезпеченню 
інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам; - мають право бути 
представниками в колегіальних та робочих органах академії; - вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів та 
програм. Органи студентського самоврядування зобов'язані аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції 
студентів щодо організації освітнього процесу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. 
Адміністрація та інші посадові особи ОДАБА, за поданням виконавчого органу студентського самоврядування, 
зобов'язані вчасно та у повному обсязі інформувати самоврядування ОДАБА про рішення, що стосуються 
безпосередньо студентів академії

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

У вільному доступі ОПП знаходиться для ознайомлення на офіційному сайті академії 
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/technologies-for-building-structures,-products-and-materials-p. 
Обговорення програми з представниками роботодавців, проходить на форумах, науково-практичних та науково-
методичних конференціях, а також через асоціацію випускників і голів екзаменаційних комісій, якими є керівники і 
фахівці будівельних організацій, провідні науковці інших вищів. У рамках забезпечення якості ОП «Технологія 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» академією були укладені угоди з наступними компаніями- 
стейкхолдерами: ТОВ «Камбіо», ТОВ КП «КІК», Великодолінський завод ЗБВ, мережі торгівельних центрів 
«ЕПІЦЕНТР» та «Нова лінія» та інші. Вибір таких підприємств обґрунтований результатами опитування студентів, 
які зазначили про необхідність розширення практичної підготовки в різних галузях будівельної індустрії. ТОВ 
«Камбіо» є філією випускаючих кафедр ВБК та ПАТБМ на підприємстві, робота якої регламентована відповідним 
договором на співпрацю. Для магістрів в підрозділах філії проводяться навчальні заняття, до яких залучаються 
провідні фахівці підприємства.. Щорічно фахівці підприємств, викладачі та студенти магістратури приймають 
активну участь в роботі міжнародного науково- технічного семінару по технологіям композиційних будівельних 
матеріалів, що проводиться академією на території філії кафедри («Камбіо»), що безумовно впливає на 
удосконалення змісту та якості ОП.

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

В умовах ринкової економіки планування та аналіз розподілу випускників по каналах зайнятості проводиться 
спільно з роботодавцями та організаціями, що здійснюють свою діяльність у сфері організації зайнятості населення. 
В академії діє єдина політика щодо працевлаштування випускників. У 1995 році створено відділ контрактного 
навчання і працевлаштування випускників, який сприяє працевлаштуванню фахівців. Постійно надається 
студентам інформація про наявність вакантних робочих місць. Знайти роботу можливо на основі офіційних листів 
підприємств-роботодавців, що надходять на ім'я ректора. Процедура збирання інформації щодо кар'єрного росту 
випускників ОП проводиться шляхом їх опитування. У такий спосіб вони діляться власним досвідом 
працевлаштування та надають інформацію щодо практичного застосування знань і умінь, здобутих під час 
навчання. Одним з інструментів комунікації з випускниками ОП є Асоціація випускників ОДАБА, метою якої є: 
сприяння професійному зростанню випускників; створення умов для більш повної їх самореалізації у науковій, 
професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності http://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-
academy. Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників 
ОП проводить відповідальні від випускаючих кафедр, які підтримують тісні зв’язки з потенційними замовниками 
випускників. Результати спілкування з випускниками враховуються в якості пропозицій при розробці та перегляді 
освітніх програм.

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.).Відділ 
ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості освіти координує дії з підготовки, організації, 
супроводу і проведення освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності з 
підготовки здобувачів вищої освіти, забезпечує ефективне функціонування внутрішньої системи забезпечення 
якості вищої освіти ОДАБА.. В ході всього процесу навчання в академії ведеться моніторинг успішності студентів з 
дисциплін навчального плану - здійснюється поточний контроль успішності і проміжна атестація студентів, яка 
проводиться двічі на семестр. Випускаючими кафедрами проводиться порівняльний аналіз результатів поточного 
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контролю та проміжної атестації, що дозволяє виявляти тенденції зміни результатів навчальної роботи студентів з 
метою проведення коригувальних заходів. Але в процесі освітньої діяльності не всі студенти отримують необхідний 
рейтинговий бал, який дозволяє їм здавати екзамени по відповідним дисциплінам. Викладачами проводяться 
додаткові консультації та комп’ютерний тестовий контроль, позитивні результати якого позволяють студентам бути 
допущеними до семестрового екзамену. На запит стейкхолдерів протягом останніх років значно зріс обсяг 
практичної складової підготовки за рахунок збільшення кредитів на переддипломну практику. Процедури щодо 
забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників освітньої діяльності за ОП ТВБКіМ» 
проводяться: - на рівні кафедр - у вигляді контролю діяльності науково-педагогічних працівників, слухання, 
обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедр; - на рівні інституту - у вигляді контролю діяльності кафедр, 
слухання, обговорення питань та прийняття рішень на засіданні вченої ради інституту щодо затвердження основних 
нормативних документів з реалізації ОП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»; - на рівні 
академії - моніторинг щодо виконання прийнятих рішень проводить навчально-методичний відділ. В ході аналізу 
діяльності освітньої програми було виявлено недостатню гнучкість системи вільного вибору дисциплін здобувачами 
освіти, в результаті чого нова редакція освітньої програми отримала новий вид варіативної частини, з частиною 
курсів що не впливають на отримання освітньої чи професійної кваліфікації. Також за результатами аналізу набутих 
компетенцій випуску магістрів 2019 року було скоректовано програмні результати навчання -додано ПРН, які 
відповідають безпосередньо за фахові компетентності. У продовж існування ОП були виявлені недоліки що до 
структури і змісту навчального плану. Ці недоліки виправлені у навчальному плані згідно до рекомендацій наданих 
у листі МОН 1/9-126 від 13.03.15.

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

В результаті виявлених недоліків та зауважень за результатами самооцінювання та проведеної акредитаційної 
експертизи у 2019 році ОП ТБВКіМ  була переглянута у 2020 році. Згідно з рекомендаціями експертної комісії, 
наукова тематика випускаючих кафедр була значно розширена в напрямку дослідження проблем глобалізації та 
євроінтеграції. Викладачі кафедри постійно здійснюють публікації у виданнях, що входять до таких міжнародних 
наукометричних баз реферування та індексування: Scopus (Нідерланди); Web of Science; EBSCO (США); SciVerse 
Scopus (Нідерланди); Index Copernicus (Польща); Google Scholar та інші. Протягом останніх років поширилась 
географія участі у конференціях викладачів кафедри, що дозволяє більш ефективно реалізувати можливості 
наукового євроінтеграційного процесу. При будівельно-технологічному інституті створено акредитовану науково-
дослідну лабораторію по випробуванню будівельних матеріалів та виробів. Під час проведення попередньої 
акредитації експертами були висловлені ряд зауважень, основні з яких наступні: - Залучати до підготовки магістрів 
молодих науковців випускаючих кафедр з метою підвищення їх наукового рівня. - Посилити профорієнтаційну 
роботу серед випускників академії, які мають ступінь «бакалавра» для залучення їх до навчання за ОП ТБВКіМ. Під 
час удосконалення ОП кафедрами для проведення навчальних занять були залучені аспіранти кафедри виробництва 
будівельних виробів і конструкцій та кафедри процесів і апаратів у технології будівельних матеріалів, які працювали 
за сумісництвом на посадах асистентів. Для посилення профорієнтаційної роботи на сайті кафедри було розміщено 
інформацію про ОП магістрів. Крім того, були опубліковано рекламну інформацію. Структура освітньої програми та 
навчальний план на 2020 рік змінені відповідно до вимог Закону України Про вищу освіту та передбачають 
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії. Процедури та механізми вибору описані в Положенні 
про організацію вивчення вибіркових дисциплін 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf. В 
академії розроблені Принципи формування навчальних та робочих навчальних планів освітнього рівня магістр 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Printsipi_formuvannya_navchalnih_planiv.pdf) які в повній мірі відповідають 
вимогам «Наказу МОН України від 26.01.2015 № 47». Перегляд ОП та формування навчального плану здійснені 
відповідно до цих принципів, а саме: – мінімальний обсяг навчальних дисциплін - 3 кредити; обсяг контактних 
занять на тиждень не перевищує 18 годин; – обсяг освітніх компонентів та їх трудомісткість розраховується 
відповідно до навчального навантаження студента та формування програмних результатів навчання; – кількість 
навчальних дисциплін на навчальний рік не перевищує 16, враховуючи практичну підготовку. Вдосконалена форма 
структурно-логічної схеми. Навчальні компоненти, що забезпечуюсь основний зміст фахової підготовки віднесені до 
обов’язкових.

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: - здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм із 
залучення представників підприємств, що є потенційними роботодавцями; - оцінювання здобувачів вищої освіти 
шляхом проведення контрольних тестувань; - оцінювання науково-педагогічних працівників на підставі 
анкетування «Викладач очима студентів»; - підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; - 
забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату при реалізації освітнього процесу 
підготовки бакалаврів та магістрів. Реалізація ОП не можлива без усвідомлення, що продуктом є фахівець з 
відповідним набором компетентностей, конкурентоспроможний на ринку праці, тому потрібна культура 
забезпечення якості освіти. Тому більша частина академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП. Структурно це відповідно реалізації освітніх компонентів. Що річно кожна 
кафедра академії, звітує про свою роботу, крім того є щорічні рейтинги викладача, кафедри, інститутів. Працюють 
методичні комісії інститутів, методична рада академії, які розглядають актуальні питання розвитку системи 
забезпечення якості освіти. Лідером впровадження політики забезпечення якості ОП є новостворений центр 
організації освітнього процесу. Є ще над чим працювати, але тенденція корисного руху спостерігається.
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Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Ієрархічна система відповідальності виглядає таким чином: випускаюча кафедра, інститут, центр організації 
освітнього процесу академії. 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 підприємствами, які є 
потенційними роботодавцями; залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до навчального 
процесу; координація роботи інститутів, профілюючих кафедр щодо організації виробничої практики, ефективності 
використання баз практики); навчально-методичний відділ (аналіз і контроль навчально- методичного 
забезпечення освітнього процесу; координування діяльності методичних комісій з контролю змісту освітнього 
процесу; організація спільної роботи відділу з інститутами та кафедрами; участь в організації підвищення 
кваліфікації 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.

9. Прозорість і публічність

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

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

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

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

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

Адреса веб-сторінки: https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_TBKViM_2021r..pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОП розвивається з огляду на існуючі тенденції галузі сучасного будівництва. Виходячи з проведеного самоаналізу, 
визначено сильні сторони ОП: 1. Актуальною на перспективу для технологів будівельників є мета: - забезпечення 
гнучкості, економічної і екологічної ефективності різного виду виробництв; різноманіття бетонів, бетонних 
керамічних та іншого виду виробів високої якості і довговічності, які забезпечують комфорт для людини та не 
погіршують екологія навколишнього середовища. - є перспективною з точки зору працевлаштування в Україні, де 
найбільша частка зайнятих (41 %) припадає на професійну групу «керівники, службовці, професіонали та фахівці» 
(ДСЗ України, 2019); - формує безпекові компетентності, що набувають все більшої потреби в сфері будівельних 
виробництв та має підвищений попит в Україні (СНБ України, 2015). Відповідно до сформульованої мети при 
розробці ОП для магістрів підвищується актуальність вивчення і аналіз розвитку нових виробничих потужностей в 
країнах ЄС і ін. Цей напрямок буде продовжувати активно розвиватися на базі співробітництва у вигляді участі в 
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конференціях, в планових відрядженнях по підвищенню кваліфікації викладачів і публікацій статей в наукових 
виданнях наступних наукових установ: Delft University of Technology, The Netherlands; Technische Universität Dresden, 
Germany; Brno University of Technology, Chech Republic; Universidad Politécnica de Madrid, Spain; Technical University 
of Moldova; Institute of Fundamental Technological Research, Poland; Chongqing Jiatong University, China; University of 
Zagreb, Croatia; University North, Croatia; Інститут «БелНИИС», Беларусь; Азербайджанський університет 
архітектури та будівництва. 2. Академічний потенціал кафедри ПАТБМ та ВБК, який: - забезпечується науковим, 
освітнім та практичним досвідом викладачів; - нарощується завдяки підвищенню професійної кваліфікації. 3. 
Наявність спеціалізованого комп'ютерного класу БТІ з відповідним технічним та програмним забезпеченням для: - 
формування у майбутніх фахівців стійких професійних навичок не тільки в реальному, але й у віртуальному 
середовищі; - використання найсучасніших можливостей ІТ- аналітики та професійних програмних продуктів в 
освітньому процесі (для комп'ютерного моделювання технологічних процесів та апаратів). Проте, за результатами 
самоаналізу визначено і слабкі сторони ОП, що потребують окремої уваги: 1. Відсутність практики викладання 
дисциплін за ОП англійською мовою, що мало б значно розширити можливості для нового набору та академічної 
мобільності. 2. Використання «морально застарілого» лабораторного обладнання для проведення практичних 
(лабораторних) і наукових досліджень. 3. Півторарічна система освіти магістрів є слабким місцем ОП. Аналіз 
результатів навчання магістрів останніх років продемонстрував, що оптимальною є дворічна система навчання.

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

Напрями розвитку ОП упродовж найближчих 3-х років обумовлені участю освітньої програми у Erasmus+, Tempus, 
Mevlana. В перспективі розвитку ОП необхідно забезпечити запити виробництв будівельної індустрії, забудовників і 
споживачів та врахувати передовий досвід: – сучасних розробок країн ЄС та світу; – в контексті галузевих запитів та 
оновлення стандартів на перспективу; – з урахуванням потреб усіх регіонів України. ОП буде вдосконалюватись з 
урахуванням найбільш затребуваних виробництв будівельної галузі на перспективу. Наприклад: – необхідно 
переобладнання силікатної промисловості, для якої актуальним напрямом є розробка і розвиток 
енергозберігаючого, екологічно безпечного виробництва композитів нового покоління з покращеними 
властивостями; – розробка і розвиток виробництва великогабаритних, полегшених, навісних, самоутримних 
панелей для облицювання техноцентрів, аквацентрів, елітної житлової забудови з поліпшеними звуко-, 
теплоізоляційними і пожежостійкими властивостями; – розробка високоміцних виробів і конструкцій за литтєвою 
та вібротехнологіями для актуальних в Південному і зокрема, Одеському регіоні, заходів для зміцнення берегової 
зони; – розвиток виробництва екологічно безпечних матеріалів і виробів; – оновлення та розвиток керамічної 
промисловості. Конкретні заходи, які плануються для реалізації цих перспектив. – розвивати практичні інженерні 
навички; – розробляти наукові теорії, концепції, методи, принципи і тенденції розвитку сучасного будівельного 
структурного матеріалознавства; – розвивати здатність використовувати методи комп’ютерного матеріалознавства 
для вирішення наукових і технологічних (інженерних) завдань;- подальший розвиток та оновлення матеріально-
технічного забезпечення навчальних лабораторій для навчання майбутніх фахівців; – участь магістрів в науково-
практичних розробках які проводяться в інституті і полягають в порівнянні державних стандартів до стандартів 
країн ЄС, ці розробки є основою для удосконалення держстандартів і сприятимуть підвищенню якості будівельних 
матеріалів та виробів; – реалізація цих заходів передбачає проведення лабораторних або лабораторно-виробничих 
наукових експериментів; - покращити умови 
що до інклюзивної освіти. Що вимагає розширення наукової частини в магістерських науково-практичних роботах 
магістрів- виробничників. В ОП це може бути реалізовано за рахунок збільшення тривалості періоду навчання з 
півтора до двох років. При запровадженні освітнього процесу із застосуванням дистанційного навчання в ЗВО 
планується впровадження сучасних систем, наприклад, Modul, Class Room тощо.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання
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Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Ковров Анатолій Володимирович

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

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Вступ в комп’ютерне 
матеріалознавство

навчальна 
дисципліна

OK7_Vstup_v_komp
_mater.pdf

Kc7xF6xvydh5tWhFp
+SWFO8dDmrqEigE

CgEGbZDhkP4=

Мультимедійний проектор Ben Q 
МР 6–12, екран настінний 
1,8х1,8м.
Рік введення в експлуатацію 2017.  
Екран настінний 2�1.8 м.
Аудиторія - К214.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

OK2_Inozemna_mo
va.pdf

y0gU7+CClS4XH4jO
cVMfDJf0ZDYoZs1D

zVdwp6KJRww=

Телевізор 29West PF2991TE.
Програвач DVD Samsung 
SVDVD654P
Аудиторія - СТ805б

Економіка галузі навчальна 
дисципліна

OK3_Ekonomika_ga
luzi.pdf

mliX5+td/5uXTqCG
4C0nkuJD2Xzawdat

EY4GJ78XjBk=

Мультимедійний проектор 
АcerC120
Екран настінний 2х1,8м
Ноутбук LenovoIdeaPad
Рік введення в експлуатацію 2017
Аудиторія - а307

Ресурсозбереження в 
будівельній індустрії

навчальна 
дисципліна

OK5_Resursozberezh
ennya_v_budivelniy

_industrii.pdf

KNpTZFxPnWgcc1N
2CCNqOWIDCFqsrt
RxLPAJAhcGChI=

BENQ Digital Projector Model 
MS502. 
Екран настінний 2.0�1.8 м.
Рік введення в експлуатацію 
2013.
Аудиторія -  К215

Енергозбереження в 
будівельній індустрії

навчальна 
дисципліна

OK6_Yenergozb._v_
bud._ind__2021.pdf

rS9/b2mh0FZYQBBI
c/TBPY4bK0chVSXv

n3GonVBzU+U=

Мультимедійний проектор 
View Sonic, Model VS13868.
Рік введення в експлуатацію 2011.
Екран настінний 2.0�1.8 м.
Аудиторія - К215

Структуроутворення, 
твердіння та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів

навчальна 
дисципліна

OK8_Strukturoutvor
ennya,_tverdinnya_
ta_ruynuvannya_ko
mpozitsiynih_budivel
_nih_materialiv.pdf

Dqygv4hi8MXdubEU
+TqUaPQTdz/MzBE

rt5ouf9M1NT8=

Мультимедійний проектор 
BENQ Digital Projector Model 
MS502. 
Екран настінний 1.8�1.8 м.
Рік введення в експлуатацію 
2013.
Аудиторія - К203.

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

навчальна 
дисципліна

OK9_Proektuvannya
_ta_upravlinnya_pi
dpriemstvom_budive

l_noi_industrii.pdf

D/ln2Z2xolUFHHwz
sJEmhHIymJD21Lqc

ECrmhr3Jux8=

Мультимедійний проектор 
View Sonic, Model VS13868.
Рік введення в експлуатацію 2011.
Екран настінний 1.8�1.8 м.
Аудиторія - К223

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

навчальна 
дисципліна

OK10_TMRG.pdf YXwVg6jbwIWpLWs
gJpzqP8NdP+WOIN

OJg49qx0Ll+G0=

Мультимедійний проектор 
BENQ Digital Projector Model 
MS502. 
Екран настінний 1.8�1.8 м.
Рік введення в експлуатацію 
2013.
Аудиторія - К203

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

навчальна 
дисципліна

OK11_TOM_2021.pd
f

dXQEUJ66L2BimLm
o1WJuyV4HkEmR0Z

+c5mcwne+Zt1w=

Мультимедійний проектор 
EPSON LCD Projector Model EMP-
X5.
Екран настінний 1.8�1.8 м.
Рік введення в експлуатацію 
2015.
Аудиторія - К219

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

навчальна 
дисципліна

OK12_Tehnologiya_
gidroizolyatsiynih_m

aterialiv.pdf

4DqyNeqm1EKY1lsb
QADTvMqz5vfGmyi6

vKv2PZ7f9yI=

Мультимедійний проектор 
View Sonic, Model VS13868.
Рік введення в експлуатацію 2011.
Екран настінний 2.0�1.8 м.
Аудиторія - К215



Правове регулювання 
господарської 
діяльності в 
будівництві

навчальна 
дисципліна

ОК-1.pdf n5x3aFl6Q2i/pYDBK
nJ4erB2oE7AnDf/zS

nH2Gu5tvI=

Мультимедійний проектор 
АcerC120. 
Екран настінний 2�1,8м. 
Ноутбук LenovoIdeaPad 100–14 
(80MH001XUA). 
Демонстраційний роздавальний 
матеріал. 
Рік введення в експлуатацію 2017
Аудиторія - а343

Технічна експлуатація 
будівель та споруд

навчальна 
дисципліна

ОК-4.pdf D1fzDlSYvEJ+Mgad3
feTqh/ZdkId2treNvP

tPQn/ddo=

Мультимедійний проектор 
View Sonic PJD5112 DLP. 
Projector Model VS12618. 
Екран настінний 2.0�1.8 м.
Рік введення в експлуатацію 
2010.
Аудиторія -  К215

 
* 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

81833 Криворучко 
Вікторія 
Олегівна

Доцент 0,5 
ставки, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

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

1997, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 
магістра, 
Одеська 

державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043804, 
виданий 

10.10.2017

10 Правове 
регулювання 
господарської 
діяльності в 
будівництві

1. К. юр. н., 12.00.03 
"Цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право", тема 
дисертації "Цивільно-
правове регулювання 
договорів 
енергопостачання" ( 
ДК № 043804);
2.Стажування:
2.1. 2017р. Зарахувати 
міжнародне науково-
педагогічне 
стажування на тему 
"Юридична освіта 
майбутнього: 
перспективні та 
пріоритетні напрями 
наукових досліджень" 
за фахом "Юридичні 
науки" в обсязі 108 
годин, яке проходило 
в період з 27.11.2017р. 
по 01.12.2017р. в 
Люблінському 
науково-технічному 
парку та Університеті 
Марії Кюрі-
Складовської (м. 
Люблін, Республіка 
Польща), сертифікат, 
наказ про зарахування 
№53/вк від 
26.01.2018р. ;
2.2. 2021 р. 
Зарахування як 
підвищення 
кваліфікації участі у 
міжнародному 
науковому стажуванні 
«Innovations in 
Education. Innovative 
Technologies for 
Teaching Professional 



Disciplines», яке 
проходило у Вищій 
Технологічній школі у 
м. Катовіце, Польща 
обсягом 180 год (6 
кредитів ЄКТС), 
сертифікат, наказ про 
зарахування №232/вк 
від 21.04.2021 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,11,12,19,20;
Пункт 1:
1. Kryvoruchko V.  
Developmentofbusiness
educationinUkraineEco
nomicandSocialDevelop
ment. 2018.  №32. 
Р.148-158 (Журнал 
включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
даних WebofScience)
2. Криворучко В. О. 
Укладання, зміна і 
розірвання договору 
енергопостачання.Нау
ковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Юриспруденція». 
2016. №18. С.44-47  
(Наказ МОН №463 від 
25.04.2013р., наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 326 
від 04.04.2018 р.)
3. Криворучко В.О. 
Проходження 
держаної служби, як 
реалізація державного 
управління.Право та 
державне управління. 
2017. №4. С.185-190 
(Наказ МОН №820 
від 11.07.2016р.)
4. Криворучко В.О. 
Органи виконавчої 
влади як суб'єкти 
адміністративного 
управління.Підприєм
ництво господарство і 
право. 2018. №3. С.95-
99 (наказ МОН 
України № 1328 від 
21.12.2015 (додаток № 
8))
5. Криворучко В.О., 
Огороднійчук І.А. 
Формування 
праворозуміння та 
правової 
компетентності при 
підготовці майбутніх 
архітекторів. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Право. 2020. Вип.60. 
С.15-18 (Наказ МОН 
України № 793 від 04 
липня 2014 р.)
6. Криворучко В.О., 
Огороднійчук І.А. 



Зміст договору 
енергопостачання. 
Право і суспільство. 
2020. №2. С.182-188 
(Наказ МОН № 6143 
від 28.12.2019 р.)
Пункт 3:
1) OlenaKaranfilova, 
ViktoriiaKryvoruchkoR
oleofscienceandeducati
onforsustainabledevelo
pment:Monograph/ 
EditedbyMagdalenaWie
rzbik-
StrońskaandIrynaOstop
olets. 
Katowice:CivilEngineeri
ngandAppliedArtsUnive
rsityofTechnology, 
2021. 980с.
2 ) Криворучко В.О. 
Культура якості: 
інвестиційна 
привабливість 
ноосферної освіти: 
колективна 
монографія/ за 
заг.наук.ред. 
С.С.Єрмакової. Одеса: 
ОДАБА, 2021. 239с.
Пункт 4:
1) Єрмакова С. С, 
Криворучко В. О. 
Інтелектуальна 
власність: Методичні 
вказівки до виконання 
контрольних робіт з 
курсу «Інтелектуальна 
власність» для 
студентів усіх 
спеціальностей, 
денної та заочної 
форм навчання: навч.-
метод. посіб. Одеса, 
2018. 44 с.
2) Єрмакова С. С, 
Криворучко В. О. 
Провайдинг освітніх 
інновацій: Методичні 
вказівки до виконання 
контрольних робіт з 
курсу «Провайдинг 
освітніх інновацій» 
для студентів усіх 
спеціальностей, 
денної та заочної 
форм навчання: навч.-
метод. посіб. Одеса, 
2018. 32 с.
3) Єрмакова С. С. 
Криворучко В. О. 
Методичнівказівки до 
практичних занять з 
курсу 
«Інтелектуальнавласн
ість» для 
студентівусіхспеціальн
остей, денної та 
заочноїформинавчанн
я:навч.-метод. посіб. 
Одеса, 2019. 57 с.
Пункт 11:
Наукове 
консультування АО 
«КФ «Домінанта» 
(довідка № 21 від 
02.03.2020 р.)
Пункт 12:
1) Криворучко В.О. 
Характерні ознаки та 
особливості 



типологізації 
договорів з 
енергопостачання.Vise
gradjournalonhumanrig
hts. 2016. №1. С.115-
120
2) Криворучко В.О. 
Историческоестановле
ниедоговоровэнергосн
абжения. 
«LegeasiViata».  2016.  
№12. с.54-57
3) Криворучко В.О. 
Належність та 
допустимість доказів в 
кримінальному 
процесі.Концепція 
розвитку правової 
держави в Україні: 
тези 
доп.міжнар.наук.-
практ.конф., (м.Київ,  
13-14 жовт.2017). Київ, 
2017.С.146-149
4)  Криворучко В.О. 
Встановлення істини в 
правозастосовній 
діяльності. Правові 
реформи: 
міжнародний і 
український досвід: 
тези 
доп.міжнар.наук.-
практ.конф., 
(м.Дніпро,  24-25 лист. 
2017). Дніпро, 
2017С.238-240
5)  Криворучко В.О. 
Вища юридична освіта 
як інструмент 
запровадження 
правової системи в 
Україні.  Тенденції 
розвитку юридичної 
науки в 
інформаційному 
суспільстві:тези доп. 
всеукр.наук.-
практ.конф. (м.Одеса 
28 груд.2018). Одеса, 
2018. С.11-14
6) Kryvoruchko V.  
Development of 
business education in 
Ukraine Economic and 
Social 
Development.2018.  
№32. Р.148-158
7) Криворучко В.О. 
Вищаюридична освіта 
як інструмент 
запровадження 
правової системи в 
Україні.  Тенденції 
розвитку юридичної 
науки в 
інформаційному 
суспільстві: тези доп. 
всеукр. наук.-практ. 
конф. (м.Одеса 28 
груд.2018). Одеса, 
2018. С.11-14
8)Криворучко В.О. 
Європеїзація 
юридичної освіти. 
Інновації в освіті: 
сутність, проблеми, 
перспективи:зб. тез 
доп. міжнар.наук.-
практ.конф., м.Одеса, 
21-22 жовт.2019). 



Одеса, 2019. С.121-123
9) Криворучко В.О. 
Поняття «Девіації»: 
підходи його 
вивчення. Право і 
держава: проблеми 
розвитку та взаємодії 
у ХХІ ст. :зб. тез доп. 
міжнар.наук.-
практ.конф., 
м.Запоріжжя, 24-25 
січ.2020). Запоріжжя, 
2020. С.119-123
Пункт 19:
Член Національної 
асоціації адвокатів 
України . – ст.45 
Закону України «Про 
адвокатуру та 
адвокатську 
діяльність»
Пункт 20:
Здійснення 
професійної 
діяльності адвоката, 
як самозайнятої особи 
(свідоцтво про право 
здійснення 
адвокатської 
діяльності №756 від 
23.07.2012р.)
4. Посилання та 
публікації та тези:
4.1. профіль 
WebofSciencе
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/40528814   
4.2.бібліотека ім. В.І. 
Вернадського:
1.Особливості 
відповідальності за 
договором 
енергопостачання -
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Pis_2015_6%282%
29__17
2. Укладання, зміна і 
розірвання договору 
енергопостачання - 

180887 Мар`янко 
Яніна 
Георгіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені І. І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 003261, 

виданий 
29.03.2012, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040269, 
виданий 

31.10.2014

21 Іноземна мова 1. К.філол. н., 10.02.01,  
"Українська мова", 
тема дисертації: 
«Українська 
термінологія дизайну : 
процеси становлення, 
формування, 
розвитку», (ДК 
№003261), доцент 
кафедри іноземних 
мов,(12 ДЦ 
№040269);
2.Стажування 2016р.: 
Зарахування як 
персональне 
підвищення 
кваліфікації участь у 
тренінгу за темою 
"Англійська мова для 
спеціальних потреб", 
який проходив з 
01.06.2016 по 
07.06.2016р. при 
Посольстві Великої 
Британії в Україні. 
Наказ №616/ вк від 
05.10.2016р.;
2020р.: Сертифікат 
Венеціанського 
університету 



Ка’Фоскарі, № FSI-
24229-CaF від 
02.10.2020 р., у період 
із 24 серпня по 02 
жовтня 2020 року 
проходження науково-
педагогічного 
стажування на тему 
“Організація 
освітнього процесу в 
галузі філологічних 
наук в Україні та 
країнах ЄС” за фахом 
“Філологічні науки” в 
обсязі 6 кредитів (180 
годин), наказ про 
зарахування 82/вк від 
10.02.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,8,12,20;
Пункт 1:
1. Мар’янко Я. Г. 
Епістемична 
модальність у 
науково-популярному 
дискурсі щодо 
викладання 
навчального 
матеріалу / Г. 
Сивокінь, Я. 
Мар’янко, Т. Картель, 
О. Зайцева // Вісник 
національного 
універститу 
“Львівська 
політехніка” / Серія : 
Проблеми української 
термінології. – Львів, 
Видавництво 
Львівської 
політехніки : № 842, 
2016. – С. 157–160.
2. Мар’янко Я. Г. 
Формування 
комунікативної 
компетентності 
студентів 
нефілологічних 
спеціальностей у 
процесі навчання 
іноземної мови / Т. М. 
Картель, Г. В. 
Сивокінь, Я. Г. 
Мар’янко // 
Матеріали 
міжуніверситетського 
круглого столу 
“Іноземні мови в 
системі вищої освіти: 
досвід, інновації, 
перспективи” / 
Національний 
університет “Одеська 
юридична академія”. 
– Одеса : Фенікс, 
2016.– С.126–128.
3. Maryanko Y. Lexical-
samantic group of the 
ornament names in 
Ukrainian design 
terminology / Y. 
Maryanko, O. Zaytseva 
// Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 



університету. Серія : 
Філологія. – 2017. – 
Вип. 29. – С. 35-37; 
IndexCopernicus
4. Maryanko Y. 
Ukrainian design a 
separated branch of 
arts and crafts and 
formation of its 
terminology / Y. 
Maryanko, O. Zaytseva 
// Слов’янський 
збірник : зб. наук. 
праць / Одеський 
національний 
університет імені І. І. 
Мечникова; [редкол. : 
О. Войцева (голов. 
ред.)]. – Чернівці : 
Видавничий дім 
“Букрек”, 2017. – Вип. 
21. – С. 46-56; 
IndexCopernicus.
5. Мар’янко Я. Г. Soft 
skills у сучасних 
реаліях української 
освіти / Я. Г. 
Мар‘янко, І. О. 
Муравйова, А. О. 
Осадча // Збірник 
наукових праць 
“Інноваційна 
педагогіка”. 2021. Вип. 
32. Т. 1. С. 108–112 
IndexCopernicus.
Пункт 3:
1. Maryanko Y. 
Professional language is 
a specialized subsystem 
of the language that 
serves the design 
industry. Types of 
special lexical unit in 
the design subsystem / 
Y. G. Maryanko, O. Y. 
Zaitseva // Philological 
science : development 
prospects in countries 
of Europe at the 
beginning of the third 
millennium : Collective 
monograph. – Riga : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2018. – P. 
245–261.
2. Навчальний 
посібник з 
дисципліни Іноземна 
мова до практичних 
занять з англійської 
мови для студентів 
спеціальності 191 
“Архітектура та 
містобудування” / 
Кусаковська В. А., 
Зайцева О. Ю., 
Мар’янко Я. Г., 
Картель Т. М., 
Сивокінь Г. В. – Одеса 
: Видавництво 
ОДАБА, 2020. – 179 с.
Пункт 4:
1. Мар’янко Я. Г. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (поглибленний 
курс) до практичних 
занять з англійської 
мови для студентів 
напряму 6.060101 
“Будівництв” 



спеціального виду 
діяльності 
“Промислове і 
цивільне 
будівництво”, форма 
навчання – денна, 
2016. – 41 с. / Зайцева
2. Мар’янко Я. Г. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 122 
“Комп'ютерні науки та 
інформаційні 
технології”, 
спецалізація 
підготовки 
“Комп’ютерна 
механіка”, освітній 
ступінь – магістр, 
2017. – 44 с. / Зайцева
3. Мар’янко Я. Г. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 133 
“Галузеве 
машинобудування”, 
спеціалізація 
“Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобилив та 
миського транспорту”, 
освітній рівень – 
магістр, форма 
навчання – денна, 
2019. – 48 с. / 
Лазарчук
4. Мар’янко Я. Г. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 133 
“Галузеве 
машинобудування”, 
спеціалізація 
“Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобилив та 
миського транспорту”, 
освітній рівень – 
бакалавр, форма 
навчання – денна, 
2019. – 48 с. / 
Лазарчук
5. Мар’янко Я. Г. 
Науковий стиль мови і 
письма : конспект 
лекцій для студентів, 
що навчаються за 
освітньо-науковою 
програмою підготовки 
доктор філософії 
“Архітектура та 
будівництво за 
спеціальностями 191, 
192, 194, 076”. Одеса : 
ОДАБА, 2021. 82 с. / 
Зайцева
6. Мар’янко Я. Г. 



Методичні 
рекомендації з 
написання анотацій 
до наукових статей 
англійською мовою 
аспірантами зі 
спеціальностей 191, 
192, 194, 076”. Одеса : 
ОДАБА, 2021. 37 с. / 
Зайцева
Пункт 8:
Член редакційної 
колегії наукового 
журналу “Механіка та 
математичні методи”, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань.
Пункт 12:
1. Організація 
навчання майбутніх 
інженерів-
будівельників 
іноземної мови 
професійного 
спрямування на 
засадах 
студентоцентрованого 
підходу // XXV 
міжнародна 
конференція ім. 
Проф. Сергія Бураго. 
– 20–23.06.2016. – К., 
2016.
2. Системність 
української 
термінології дизайну 
як підвиду 
загальнонаукової 
термінології // 
Південь України у 
вітчизняній та 
європейській історії 
(присвячується 25-
річчю Незалежності 
України) : Матеріали 
III Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. – 15–
16.09.2016. – О., 2016.
3. Діалогічне 
навчання англійської 
мови як засіб 
формування 
іншомовної 
мовленнєвої 
компетентності 
майбутніх інженерів 
// VII Міжнародна 
науково-методична 
конференція 
“Лінгвістична 
підготовка студентів 
нефілологічних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів у 
контексті болонського 
процесу та 
загальноєвропейських 
рекомендацій з 
вивчення, викладання 
та оцінювання мов. 
Processing of the VII 
International Scientific 
and Methodological 
Conference” Linguistic 
training of students of 
universities of non-
philological specialties 
in the context of 
Bologna process and 



recommendations of 
the common European 
framework of reference 
for languages : 
Learning, teaching and 
assessment. – 6–10 
жовтня 2016 р. – О., 
2016.
4. Формування 
комунікативної 
компетентності 
студентів 
нефілологічних 
спеціальностей у 
процесі навчання 
іноземної мови // 
Матеріали 
міжуніверситетського 
круглого столу 
“Іноземні мови в 
системі вищої освіти: 
досвід, інновації, 
перспективи” // 
Національний 
університет “Одеська 
юридична академія”. 
– Одеса : Фенікс, 2016.
5. Самостійна робота 
студента в процесі 
вивчення англійської 
мови // Матеріали 
ХХІV Міжнародної 
науково-методичної 
конференції 
“Управління якістю 
підготовки фахівців”. 
– О., 2019.
6. Motivation and 
efforts in training for 
the external training 
testing. Scientific and 
pedagogical internship 
“Organization of 
educational process in 
the field of philological 
sciences in Ukraine and 
EU countries”. (Venice, 
Italy, August 24 – 
October 2, 2020). 
Venice, Italy, 2020. – P. 
94–98.
7. THE FIRST STEPS 
ON THE TRANSITION 
WAY TO A NEW 
EDUCATIONAL 
MODEL // 
International scientific 
and practical 
conference “Pedagogy 
and Psychology in the 
Modern World: the art 
of teaching and 
learning” : conference 
proceedings, February 
26–27, 2021. Vol. 2. 
Riga, Latvia : “Baltija 
Publishing”. 141–144 p.
8. Плюси та мінуси 
дистанціайного 
навчання // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
“Управління якістю 
підгтовки фахівців”, 
22 квітень, 2021. Ч. 2. 
Одеса, Україна : 
“ОДАБА”. 146–147 p.
9. Advantages and 
disadvantages of 



distance studying of 
graphics disciplines in 
quarantine condition // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
“Управління якістю 
підгтовки фахівців”, 
22 квітень, 2021. Ч. 2. 
Одеса, Україна : 
“ОДАБА”. 93 p.
10. Maryanko Yanina. 
Decarbonization of the 
transport industry, pros 
and cons / Yanina 
Maryanko, Irina 
Myravyova // 
International scientific 
conference “Trends in 
development of 
innovative scientific 
research in the contex 
of global changes” : 
conference proceedings, 
May 7–8, 2021. Riga, 
Latvia : “Baltija 
Publishing”. 6–10 pp.
Пункт 20:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальності не 
менше п’яти років (з 
22.10.2007 р. Наказ № 
567/вк від 31.10.2007 
р.).
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль у 
GoogleScholar
https://scholar.google.r
u/citations?
hl=ru&user=lPH8IrMA
AAAJ  

35961 Макарова 
Світлана 
Серафимівна

Доцент 0,75 
ставки, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  
Промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 001937, 
виданий 

11.05.1993, 
Атестат 

доцента ДЦ 
АР004317, 
виданий 

27.02.1997

30 Ресурсозбереж
ення в 
будівельній 
індустрії

1.К.т.н., 
05.23.05«Будівельні 
матеріали і вироби», 
(КН №001937), тема 
дисертації «Вплив 
наповнювачів на 
технологічну 
пошкодженість і 
формування 
властивостей 
конструкційних 
бетонів»,доцент 
кафедри Виробництва 
будівельних виробів і 
конструкцій (ДЦ АР 
№ 004317);
2. стажування 2019 р., 
НПЦ «Екострой» з 
15.10.19 р. по 15.11.19 
р., програма 
стажування, наказ про 
зарахування
 № 769/вк від 
21.11.2019 р.
3 Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.: 3,4,11,12,14;
Пункт 3:
Структуроутворення 
та руйнування 
будівельних 



композитів. 
Навчальний посібник 
/В.М. Вировой, О.О, 
Коробко, В.Г. Суханов, 
С.С. Макарова, Н.В. 
Казмірчук – Одеса: 
ОДАБА. 2020.  172 с.
Пункт 4:
1) Методичні вказівки 
з дисципліни «Вступ 
до будівельної 
справи» до 
самостійної роботи 
для студентів 
напрямку 6.060101 
«Будівництво» 
спеціального виду 
діяльності – 
Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів для денної 
і заочної форми 
ОДАБА – Одеса: 2016 
(автори: к.т.н., доцент 
Ткаченко Г.Г.,  к.т.н., 
доцент Макарова С.С.,  
к.т.н., асистент 
Казмірчук Н. В.); 
2) Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Виробнича база 
будівництва» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
які навчаються за 
програмою ОКР 
«Бакалавр» 
спеціалізація: 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» ( форма 
навчання – денна, 
заочна) ОДАБА – 
Одеса 2016 (автори: 
к.т.н., доцент  
Закорчемна Н.О., 
к.т.н., доцент 
Макарова С.С.,  к.т.н., 
доцент Гара А.О., 
к.т.н., доцент 
Ткаченко Г.Г.)  
3) Методичні вказівки 
до контрольної роботи 
з дисципліни 
«Теоретично-наукова 
технологія» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». ОДАБА – 
Одеса: 2017 (автори:  
д.т.н. , проф. Вировой 
В.М., д.т.н. , проф.  
Суханов В.Г., к.т.н., 
доцент Макарова С.С.,  
к.т.н., доцент Гара 
А.О., к.т.н., асистент 
Казмірчук Н. В.)
4) Методичні вказівки 
з дисципліни «Сучасні 



технології 
композиційних 
будівельних 
матеріалів» до 
виконання курсового 
проекту для студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». ОДАБА – 
Одеса: 2018 (автори:  
д.т.н. , проф. Вировой 
В.М., д.т.н. , проф.  
Суханов В.Г., к.т.н., 
доцент Макарова С.С.,  
к.т.н., доцент Гара 
А.О., к.т.н.,  к.т.н., 
доцент Ткаченко Г.Г., 
к.т.н., асистент 
Казмірчук Н. В.)
5) Методичні вказівки 
з дисципліни « 
Технологія 
залізобетону» до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи 
«Оптимізація 
технологічної схеми 
виробництва 
тришарових стінових 
панелей для студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
спеціалізація 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». ОДАБА  – 
Одеса: 2019 (автори: 
к.т.н., доцент Гара 
А.О.,   к.т.н., доцент 
Макарова С.С.., к.т.н.,  
к.т.н., доцент 
Ткаченко Г.Г.)
6) Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Організація 
будівництва» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
спеціалізація 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» ОДАБА  – 
Одеса: 2019 (автори: 
к.т.н., доцент 
Ткаченко Г.Г., к.т.н., 
доцент Макарова С.С.,   
к.т.н., доцент Гара 
А.О., к.т.н.,  ст. 
викладач Казмірчук 
Н.В.).
9) Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Управління якістю 
будівельних 



матеріалів» до 
практичних занять 
призначену для 
студентів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр»  
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів»  для 
денної і заочної 
форми навчання. 
ОДАБА  – Одеса: 2020 
(автори: к.т.н., доцент   
Макарова С.С ., к.т.н., 
доцент Гара А.О., 
к.т.н, ст. викладач   
Казмірчук Н.В., 
асистент 
Непомнящий О.М.) 
10) Методичні 
вказівки з дисципліни 
«Фізичне 
матеріалознавство» 
для виконання 
розрахунково-
графічної роботи та 
практичних занять 
призначену для 
студентів ступеня 
вищої освіти 
«Магістр»  
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів»  для 
денної і заочної 
форми навчання. 
ОДАБА  – Одеса: 2020 
(автори: д.т.н., доцент 
Мартинов В.І., к.т.н, 
ст. викладач   
Казмірчук Н.В., к.т.н., 
доцент Макарова С.С.)  
11)Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Технологія 
залізобетона 2»  
«Проектування 
технологічної лінії з 
виробництва 
залізобетонних  
виробів» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів»  для 
денної і заочної 
форми навчання. 
ОДАБА  – Одеса: 2020 
(автори: к.т.н., доцент 
Гара А.О.,  к.т.н., 
доцент Макарова С.С., 
к.т.н, доцент Суханова 



С.В.) 
Пункт 11:
наукове 
консультування з 
технічного 
обстеження будівель 
та споруд  в  
організації «Екобуд» в 
період з 1.03.2016 по 
1.09.2018. Справка з 
організації №53 від 
25.09.2018
Пункт 12:
1) Ткаченко Г.Г., 
Макарова С.С. 
Активовані бетони 
//Тези доповідей 6-ї 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Проблеми надійності 
та довговічності 
інженерних споруд та 
будівель на 
залізничному 
транспорті. – Харків: 
УкрДУЗТ, 2017. – С 74;
2) Макарова С.С., 
Ткаченко Г.Г., 
Казмірчук Н.В. 
Кафедра – центр 
методической работы 
//Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
Одеса: ОДАБА, 2017. 
— С. 105-107.
3) Шевченко В,В., 
Макарова С.С., 
Казмірчук Н.В. Вплив 
умов експлуатації на 
зміну властивостей 
будівельних 
конструкцій//Тези 
доповідей Ш 
Міжнародної 
конференції 
«Експліатація та 
реконструкція 
будівель і споруд»
Одеса: ОДАБА, 2017. 
— С. 154-157.
4) Макарова С.С., 
Батюк М.Б.. 
Поврежденность 
бетона 
технологическими 
дефектами //Збірник 
тез доповідей 
міжнародної 
конференції 
«Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій» Одеса: 
ОДАБА, 2018. — С. 
100-101.
5) Макарова С.С., 
Ткаченко Г.Г., 
Казмірчук Н.В.  
Учебно-методическое 
обеспечение в 
строительно-
технологическом 
институте // 
Матеріали 



міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
Одеса: ОДАБА, 2018. 
— С. 104-105.
6) Казмірчук Н.В., 
Макарова С.С., 
Ткаченко Г.Г. Анализ 
влияния внешней и 
внугренней активации 
на 
структурообразование 
полимерных 
композиций // Тези 
доповідей 74-ї  
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії  Одеса: 
ОДАБА, 2018. — С. 70.
7) Непомнящий О.М., 
Макарова С.С., 
Ткаченко Г.Г. Вплив 
умов заморожування 
на морозостійкість 
бетонів // Матеріали 
міжнародного 
семінару 
«Моделювання та 
оптимізація 
будівельних 
композитів» Одеса: 
ОДАБА, 2018. — С. 
103-106.
8) Мартинов В.І., 
Макарова С.С., 
Левицький Д., 
Гойошко С. 
Топологічні аспекти 
формування 
внутрішніх поверхонь 
розділу в цементному 
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міжнародної 
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«Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
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конструкцій» Одеса: 
ОДАБА, 2019. — С. 65-
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9) Ткаченко Г.Г., 
Казмірчук Н.В., 
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доповідей 75-ї 
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викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2019. — С. 46.
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Макарова С.С., 
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викладацького складу 
академії. Одеса: 
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11) Мартинов В.І., 
Вєтох О.М., Макарова 
С.С., Казмірчук Н.В. 
Моделювання 
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ніздрюватих 
бетонів//Материалы 
международного 
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«Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
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12)Непомнящий А.Н., 
Выровой В.Н., 
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семинара 
«Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов». Одесса: 
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13) Казмирчук Н.В., 
Макарова С.С., 
Выровой В.Н. 
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доповідей 76-ї 
науково-технічної 
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професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
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14) Мартинов В.І., 
Макарова С.С., Вєтох 
О.М. Ніздрюватий 
бетон як відкрита 
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професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
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15) Мартинов В.І.,  
Вировой В.М., 
Макарова С.С.  
Методи забезпечення 
якості будівельних 
композитів.  // 
Матеріали 
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16)Матринов В.І., 
Макарова С.С. 
Фрактали в природі та 
будівництві // Збірка 
тез доповідей ІІI 
всеукраїнська 



науково-практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси» 
Присвячується 90-
річчю академії  17-18 
грудня 2020 р. Одеса: 
ОДАБА, 2020. — С. 
161.
17) Мартинов В.І.,  
Вировой В.М.,  
Макарова С.С. Вплив 
твердої фази на 
теплотехнічні 
властивості 
ніздрюватих 
бетонів//Матеріали 
Міжнародної науково- 
практичної 
конференції 
«Енергоефективне 
місто. ХХI Століття» 
15-16 жовтня 2020 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
— С. 56-58.
18) Мартинов В.І., 
Макарова С.С., 
Гаврищук А.В. 
студентка гр.ВБК-174т
Триада «Структура, 
інформація, 
фрактальність 
//Збірник тез 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» Одеса: 
ОДАБА, 2021. — С. 59-
60.
19) Непомнящий 
О.М., Вировой В.М., 
Макарова С.С., 
Реутська Е.В. 
Морозостійкість 
матеріалів в умовах 
односторонньго 
заморожування 
виробів//Збірник тез 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» Одеса: 
ОДАБА, 2021. — С. 74-
76. 
20) Мартинов В.І., 
Вировой В.М., 
Макарова С.С. 
Аналогії як 
ефективний метод 
навчання
   // Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
Одеса: ОДАБА, 2021. 
— С.57.
21) Казмирчук Н.В., 



Макарова С.С. 
Влияние 
наполнителей и 
специальных матриц 
на свойства 
наполненных 
полимерных 
композиций// Тези 
доповідей 77-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2021. — С. 43.
Пункт 14:
1.2013-2016рр. На 
протязі трьох років 
була учасником 
організаційного 
комітету з проведення 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади. (Наказ № 
31/ох від 11.03.2014 
Про створення 
оргкомітету II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади  за 
спеціальним видом 
діяльності – 
Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів). 
2. 2019р. керівництво 
студентом  
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт. Наказ 
№88/од від 
03.04.2019
3.2020р. керівництво 
студентом  
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт. Наказ 
№103/од від 
29.04.2020

35961 Макарова 
Світлана 
Серафимівна

Доцент 0,75 
ставки, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  
Промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 001937, 
виданий 

11.05.1993, 
Атестат 

доцента ДЦ 
АР004317, 
виданий 

27.02.1997

30 Проектування 
та управління 
підприємством 
будівельної 
індустрії

1.К.т.н., 
05.23.05«Будівельні 
матеріали і вироби», 
(КН №001937), тема 
дисертації «Вплив 
наповнювачів на 
технологічну 
пошкодженість і 
формування 
властивостей 
конструкційних 
бетонів»,доцент 
кафедри Виробництва 
будівельних виробів і 
конструкцій (ДЦ АР 
№ 004317);
2. стажування 2019 р., 
НПЦ «Екострой» з 
15.10.19 р. по 15.11.19 
р., програма 
стажування, наказ про 
зарахування
 № 769/вк від 
21.11.2019 р.
3 Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 



згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.: 3,4,11,12,14;
Пункт 3:
Структуроутворення 
та руйнування 
будівельних 
композитів. 
Навчальний посібник 
/В.М. Вировой, О.О, 
Коробко, В.Г. Суханов, 
С.С. Макарова, Н.В. 
Казмірчук – Одеса: 
ОДАБА. 2020.  172 с.
Пункт 4:
1) Методичні вказівки 
з дисципліни «Вступ 
до будівельної 
справи» до 
самостійної роботи 
для студентів 
напрямку 6.060101 
«Будівництво» 
спеціального виду 
діяльності – 
Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів для денної 
і заочної форми 
ОДАБА – Одеса: 2016 
(автори: к.т.н., доцент 
Ткаченко Г.Г.,  к.т.н., 
доцент Макарова С.С.,  
к.т.н., асистент 
Казмірчук Н. В.); 
2) Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Виробнича база 
будівництва» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
які навчаються за 
програмою ОКР 
«Бакалавр» 
спеціалізація: 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» ( форма 
навчання – денна, 
заочна) ОДАБА – 
Одеса 2016 (автори: 
к.т.н., доцент  
Закорчемна Н.О., 
к.т.н., доцент 
Макарова С.С.,  к.т.н., 
доцент Гара А.О., 
к.т.н., доцент 
Ткаченко Г.Г.)  
3) Методичні вказівки 
до контрольної роботи 
з дисципліни 
«Теоретично-наукова 
технологія» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». ОДАБА – 
Одеса: 2017 (автори:  
д.т.н. , проф. Вировой 



В.М., д.т.н. , проф.  
Суханов В.Г., к.т.н., 
доцент Макарова С.С.,  
к.т.н., доцент Гара 
А.О., к.т.н., асистент 
Казмірчук Н. В.)
4) Методичні вказівки 
з дисципліни «Сучасні 
технології 
композиційних 
будівельних 
матеріалів» до 
виконання курсового 
проекту для студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». ОДАБА – 
Одеса: 2018 (автори:  
д.т.н. , проф. Вировой 
В.М., д.т.н. , проф.  
Суханов В.Г., к.т.н., 
доцент Макарова С.С.,  
к.т.н., доцент Гара 
А.О., к.т.н.,  к.т.н., 
доцент Ткаченко Г.Г., 
к.т.н., асистент 
Казмірчук Н. В.)
5) Методичні вказівки 
з дисципліни « 
Технологія 
залізобетону» до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи 
«Оптимізація 
технологічної схеми 
виробництва 
тришарових стінових 
панелей для студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
спеціалізація 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». ОДАБА  – 
Одеса: 2019 (автори: 
к.т.н., доцент Гара 
А.О.,   к.т.н., доцент 
Макарова С.С.., к.т.н.,  
к.т.н., доцент 
Ткаченко Г.Г.)
6) Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Організація 
будівництва» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
спеціалізація 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» ОДАБА  – 
Одеса: 2019 (автори: 
к.т.н., доцент 
Ткаченко Г.Г., к.т.н., 
доцент Макарова С.С.,   



к.т.н., доцент Гара 
А.О., к.т.н.,  ст. 
викладач Казмірчук 
Н.В.).
9) Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Управління якістю 
будівельних 
матеріалів» до 
практичних занять 
призначену для 
студентів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр»  
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів»  для 
денної і заочної 
форми навчання. 
ОДАБА  – Одеса: 2020 
(автори: к.т.н., доцент   
Макарова С.С ., к.т.н., 
доцент Гара А.О., 
к.т.н, ст. викладач   
Казмірчук Н.В., 
асистент 
Непомнящий О.М.) 
10) Методичні 
вказівки з дисципліни 
«Фізичне 
матеріалознавство» 
для виконання 
розрахунково-
графічної роботи та 
практичних занять 
призначену для 
студентів ступеня 
вищої освіти 
«Магістр»  
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів»  для 
денної і заочної 
форми навчання. 
ОДАБА  – Одеса: 2020 
(автори: д.т.н., доцент 
Мартинов В.І., к.т.н, 
ст. викладач   
Казмірчук Н.В., к.т.н., 
доцент Макарова С.С.)  
11)Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Технологія 
залізобетона 2»  
«Проектування 
технологічної лінії з 
виробництва 
залізобетонних  
виробів» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 



матеріалів»  для 
денної і заочної 
форми навчання. 
ОДАБА  – Одеса: 2020 
(автори: к.т.н., доцент 
Гара А.О.,  к.т.н., 
доцент Макарова С.С., 
к.т.н, доцент Суханова 
С.В.) 
Пункт 11:
наукове 
консультування з 
технічного 
обстеження будівель 
та споруд  в  
організації «Екобуд» в 
період з 1.03.2016 по 
1.09.2018. Справка з 
організації №53 від 
25.09.2018
Пункт 12:
1) Ткаченко Г.Г., 
Макарова С.С. 
Активовані бетони 
//Тези доповідей 6-ї 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Проблеми надійності 
та довговічності 
інженерних споруд та 
будівель на 
залізничному 
транспорті. – Харків: 
УкрДУЗТ, 2017. – С 74;
2) Макарова С.С., 
Ткаченко Г.Г., 
Казмірчук Н.В. 
Кафедра – центр 
методической работы 
//Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
Одеса: ОДАБА, 2017. 
— С. 105-107.
3) Шевченко В,В., 
Макарова С.С., 
Казмірчук Н.В. Вплив 
умов експлуатації на 
зміну властивостей 
будівельних 
конструкцій//Тези 
доповідей Ш 
Міжнародної 
конференції 
«Експліатація та 
реконструкція 
будівель і споруд»
Одеса: ОДАБА, 2017. 
— С. 154-157.
4) Макарова С.С., 
Батюк М.Б.. 
Поврежденность 
бетона 
технологическими 
дефектами //Збірник 
тез доповідей 
міжнародної 
конференції 
«Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій» Одеса: 
ОДАБА, 2018. — С. 
100-101.
5) Макарова С.С., 



Ткаченко Г.Г., 
Казмірчук Н.В.  
Учебно-методическое 
обеспечение в 
строительно-
технологическом 
институте // 
Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
Одеса: ОДАБА, 2018. 
— С. 104-105.
6) Казмірчук Н.В., 
Макарова С.С., 
Ткаченко Г.Г. Анализ 
влияния внешней и 
внугренней активации 
на 
структурообразование 
полимерных 
композиций // Тези 
доповідей 74-ї  
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії  Одеса: 
ОДАБА, 2018. — С. 70.
7) Непомнящий О.М., 
Макарова С.С., 
Ткаченко Г.Г. Вплив 
умов заморожування 
на морозостійкість 
бетонів // Матеріали 
міжнародного 
семінару 
«Моделювання та 
оптимізація 
будівельних 
композитів» Одеса: 
ОДАБА, 2018. — С. 
103-106.
8) Мартинов В.І., 
Макарова С.С., 
Левицький Д., 
Гойошко С. 
Топологічні аспекти 
формування 
внутрішніх поверхонь 
розділу в цементному 
камені //Збірник тез 
міжнародної 
конференції 
«Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» Одеса: 
ОДАБА, 2019. — С. 65-
66.
9) Ткаченко Г.Г., 
Казмірчук Н.В., 
Макарова С.С. Вплив 
комплексної активації 
на бетони //Тези 
доповідей 75-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2019. — С. 46.
10) Мартинов В.І., 
Макарова С.С., 
Ткаченко Г.Г.  Явища 
самоорганізації при 



структуроутворенні 
систем // Тези 
доповідей 75-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2019. — С. 48.
11) Мартинов В.І., 
Вєтох О.М., Макарова 
С.С., Казмірчук Н.В. 
Моделювання 
механізмів організації 
структури 
ніздрюватих 
бетонів//Материалы 
международного 
семинара 
«Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов». Одесса: 
ОГАСА, 2019.  — С. 
103-105.
12)Непомнящий А.Н., 
Выровой В.Н., 
Хоменко А.А., 
Макарова С.С. 
Воздействие условий 
замораживания на 
свойства 
композиционных 
строительных 
материалов//Материа
лы международного 
семинара 
«Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов». Одесса: 
ОГАСА, 2019.  — С. 
126-129.
13) Казмирчук Н.В., 
Макарова С.С., 
Выровой В.Н. 
Активация в 
технологии 
полимерсодержащих 
композитов// Тези 
доповідей 76-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2020. — С. 42.
14) Мартинов В.І., 
Макарова С.С., Вєтох 
О.М. Ніздрюватий 
бетон як відкрита 
динамічна система// 
Тези доповідей 76-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2020. — С. 43.
15) Мартинов В.І.,  
Вировой В.М., 
Макарова С.С.  
Методи забезпечення 
якості будівельних 
композитів.  // 
Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 



Одеса: ОДАБА, 2020. 
— С. 79-80.
16)Матринов В.І., 
Макарова С.С. 
Фрактали в природі та 
будівництві // Збірка 
тез доповідей ІІI 
всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси» 
Присвячується 90-
річчю академії  17-18 
грудня 2020 р. Одеса: 
ОДАБА, 2020. — С. 
161.
17) Мартинов В.І.,  
Вировой В.М.,  
Макарова С.С. Вплив 
твердої фази на 
теплотехнічні 
властивості 
ніздрюватих 
бетонів//Матеріали 
Міжнародної науково- 
практичної 
конференції 
«Енергоефективне 
місто. ХХI Століття» 
15-16 жовтня 2020 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
— С. 56-58.
18) Мартинов В.І., 
Макарова С.С., 
Гаврищук А.В. 
студентка гр.ВБК-174т
Триада «Структура, 
інформація, 
фрактальність 
//Збірник тез 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» Одеса: 
ОДАБА, 2021. — С. 59-
60.
19) Непомнящий 
О.М., Вировой В.М., 
Макарова С.С., 
Реутська Е.В. 
Морозостійкість 
матеріалів в умовах 
односторонньго 
заморожування 
виробів//Збірник тез 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» Одеса: 
ОДАБА, 2021. — С. 74-
76. 
20) Мартинов В.І., 
Вировой В.М., 
Макарова С.С. 
Аналогії як 
ефективний метод 
навчання
   // Матеріали 



міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
Одеса: ОДАБА, 2021. 
— С.57.
21) Казмирчук Н.В., 
Макарова С.С. 
Влияние 
наполнителей и 
специальных матриц 
на свойства 
наполненных 
полимерных 
композиций// Тези 
доповідей 77-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2021. — С. 43.
Пункт 14:
1.2013-2016рр. На 
протязі трьох років 
була учасником 
організаційного 
комітету з проведення 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади. (Наказ № 
31/ох від 11.03.2014 
Про створення 
оргкомітету II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади  за 
спеціальним видом 
діяльності – 
Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів). 
2. 2019р. керівництво 
студентом  
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт. Наказ 
№88/од від 
03.04.2019
3.2020р. керівництво 
студентом  
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт. Наказ 
№103/од від 
29.04.2020

238252 Суханов 
Володимир 
Геннадійови
ч

Професор, 
Сумісництв
о

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  
Промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 003533, 

виданий 
26.06.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 105429, 

41 Технічна 
експлуатація 
будівель та 
споруд

1.д.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія»
(05.23.05 «Будівельні 
матеріали та 
вироби»),
(ДД № 003533), тема 
дисертації: «Наукові 
основи аналізу ролі 
структури бетону в 
організації структури 
будівельних 
конструкцій», доцент 
кафедри 
Залізобетонних та 
кам’яних конструкцій,
(ДЦ № 001130);
2. стажування 2019 р. 
Зарахувати як 
підвищення 



виданий 
13.01.1988, 

Атестат 
доцента ДЦ 

001130, 
виданий 

27.02.1992

кваліфікації участь у 
тренінгу 
"Впровадження  
принципів 
інклюзивної вищої 
освіти в освітній 
процес: соціальна та 
демократична 
необхідність" 
05.11.2019 р. м. Одеса, 
сертифікат, ;наказ про 
зарахування №739/вк 
від 08.11.2019 р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,7,11,12,19,20;
Пункт 1
1. Modeling of self-
organizing percolation 
clusters: Dependance of 
the structure on history 
of generation and 
parameters of the 
cluster system / Herega 
A., Sukhanov V., 
Vyrovoy V., Kryvchenko 
Y. // AIP Conference 
Proceeding – 2018.
2. Resistance of 
concrete and expanded 
clay concrete under 
periodic external 
influences / Vyrovoy V., 
Korobko O., Sukhanov 
V., Zakorchemny Y. // 
MATEC Web of 
Conferences – 2018.
3. The model of the 
long-range effect in 
solids: Evolution of 
structure, clusters of 
internal boundaries and 
their statistical 
descriptors / Herega A., 
Sukhanov V., Vyrovoy 
V. // Conference 
Proceeding – 2017.
4. Stability of material 
in dynamics of 
structural organization 
/ Vyrovoy V., Sukhanov 
V.,Korobko O. // 
MATEC Web of 
Conferences – 2017.
5. Multicentric genesis 
of material structure: 
Development of 
percolation model and 
some applications / 
Herega A., Sukhanov 
V., Vyrovoy V. // AIP 
Conference Proceedings 
– 2016.
6. Optimization of the 
structure of insulating 
composite material / 
Kos Z., Vyrovoi V., 
Sukhanov V., Zavoloka 
M., Gokhman A., 
Grynyova I. // 
Technical journal / - 
2019. – Vol. 13.
7. Стійкість бетонів 
при періодичних 
зовнішніх впливах / 
О.О. Коробко, В.М. 



Вировой, В.Г. Суханов, 
Ю.О. Закорчемний // 
Збірник наукових 
праць Українського 
державного 
університету 
залізничного 
транспорту. – Харків, 
2018. - №181. – С.65-
74.
8. Потемкинская 
лестница: по ступеням 
сквозь время 
(Реставрация 2016-
2017 гг.) / В.Н. 
Выровой, В.Г. 
Суханов, Е.В. Лысенко 
// Науково-технічний 
журнал «Світ 
геотехніки» №2(54). – 
2017. – С.19-21.
9. Проблемы 
формального 
использования 
действующих 
нормативных 
документов при 
оценке технического 
состояния объектов 
культурного наследия 
/ Шелюгин А.И., 
Лысенко Е.В., Суханов 
В.Г. // Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми 
збереження та 
використання 
історичних підземних 
комплексів в умовах 
негативних 
техногенних впливів». 
– Київ, 2018. – С.84-
87.
10. Стуктурно-
расчетные подходы 
при оценке 
технического 
состояния 
конструкций 
монолитных зданий / 
Суханов В.Г., Выровой 
В.Н., Лысенко Е.В.// 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. – Вип.
№69, грудень 2017. – 
С.64-68.
11. Реставрация 
бельведера 
Воронцовского дворца 
/ Суханов В.Г., Гилодо 
А.Ю., Даниленко А.В. 
// Актуальные 
научные 
исследования в 
современном мире, 
Сборник научных 
трудов «iScience», 
выпуск 1(33), часть . – 
Переяслов-
Хмельницкий, 2018. – 
С.153-157.
12. Стійкість бетонів 
при періодичних 
зовнішніх впливах / 
О.О. Коробко, В.М. 
Вировий, Суханов 
В.Г., Ю.О. 



Закорчемний // 
Збірник наукових 
праць Українського 
державного 
університету 
залізничного 
транспорту. – Харків, 
2018. – С.65-74. та 
інш.
Пункт 3
1.  Структура 
матеріалу в структурі 
конструкції / В.Г. 
Суханов, В.М. 
Вировий, О.О. 
Коробко // Поліграф. 
– м. Одеса, 2016 р.
2. Структуроутворення 
та руйнування 
будівельних 
композитів / В. 
Вировий, О. Коробко, 
В. Суханов, Н. 
Казмірчук, С. 
Макарова // м. Одеса, 
2020 р.
     Пункт 4
1. Рекомендації 
енергетичної 
ефективності будівель 
міської забудови 
другої кліматичної 
зони України / В.А. 
Лісенко, В.Г. Суханов, 
С.В. Суханова, С.Є. 
Новосельцева // м. 
Одеса, 2015р.
2. Рекомендації по 
термоконструкції і 
термомодернізації 
будівель історичної 
забудови // В.А. 
Лісенко, В.Г. Суханов, 
С.В. Суханова, С.Є 
Новосельцева // м. 
Одеса, 2015 р.
3. Рекомендації по 
екологічному 
ресурсозберігаючему 
будівництву / В.А. 
Лісенко, В.Г. Суханов, 
С.В. Суханова, С.Є. 
Новосельцева // м. 
Одеса, 2015 р.
4. Методичні вказівки 
до контрольної роботи 
з дисципліни 
«Теоретично-наукова 
технологія» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» /  В.М. 
Вировий, В.Г. 
Суханов, С.С. 
Макарова, О.О. Гара, 
Н.В. Казмірчук // 
ОДАБА – м. Одеса, 
2017 р.
5. Методичні вказівки 
для виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни «Оцінка 



технічного стану 
будівель і розробка 
експертних висновків 
(науково-технічних 
звітів)» освітнього 
рівня «Магістр» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
громадянська 
інженерія» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». / В.М. 
Вировий, В.Г. 
Суханов, С.В. Суханова 
// ОДАБА. – м. Одеса, 
2019 р.
Пункт 7
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д41.085.01 при 
ОДАБА
     Пункт 11
     КП «Будова», ТОВ 
«ЗАРС», Будівельний 
альянс «KONA», 
Будівельна компанія 
«Стікон», Remmers 
(Німеччина), КМД 
«Камбіо» ті інші
     Пункт 12
1  1. Потемкинская 
лестница: по ступеням 
сквозь время 
(Реставрация 2016-
2017 гг.)/ В.М. 
Вировой, В.Г. Суханов, 
Е.В. Лысенко // 
Науково-технічний 
журнал «Світ 
геотехніки» №2(54). – 
2017. – С.19-21.
     2. Проблемы 
формального 
использования 
действующих 
нормативных 
документов при 
оценке технического 
состояния объектов 
культурного наследия 
/ Шелюгин А.И., 
Лысенко Е.В., Суханов 
В.Г. // Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми 
збереження та 
використання 
історичних підземних 
комплексів в умовах 
негативних 
техногенних впливів». 
– Київ, 2018. – С.84-
87.
     3. Реставрация 
бельведера 
Воронцовского дворца 
/ Суханов В.Г., Гилодо 
А.Ю., Даниленко А.В. 
// Актуальные 
научные 
исследования в 
современном мире. 
Сборник научных 
трудов «iScience», 
выпуск 1(33), часть 1. 



– Переяслов-
Хмельницкий, 2018. – 
С.153-157.
 4. Техника 
эксплуатации 
Потемкинской 
лестницы: проблемы 
и механизмы их 
решений / Суханов 
В.Г., Рябоконь П.М. – 
Одесса, 2019 г.
     Пункт 19
     Член 
консультаційної ради 
з питань охорони об
´єктів культурної 
спадщини Одеської 
обласної ради
     Член 
консультаційної ради 
з питань охорони об
´єктів культурної 
спадщини Одеської 
міської ради
     Член міської ради з 
питань міського 
дизайну
     Член містобудівної 
ради Одеської міської 
ради
     Член містобудівної 
ради Одеської 
обласної ради
     Пункт 20
     Науковий керівник 
науково-виробничого 
центру «Екострой»

4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57192381019 
4.2.профільWebofScien
cе:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/13577873

138972 Бачинський 
Вячеслав 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інститут 

сухопутних 
військ, рік 

закінчення: 
1994, 

спеціальність:  
Командна 
практика 
артилерії, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 023175, 

виданий 
14.04.2004, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
005444, 
виданий 

04.07.2006

22 Технологія 
гідроізоляційн
их матеріалів

1. 
К.т.н.,05.23.05«Будіве
льні матеріали та 
вироби»
 (ДК № 023175), 
«Захисно-
акумулюючи 
покриття»,
с.н.с. по спеціальності 
«Озброєння та 
військова техніка» (АС 
№ 005444), 
2. стажування  2018р. : 
Науково-виробничий 
центр "Экострой", з 
01.12.2017р. по 
10.01.2018р., тема 
"Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів", довідка 
НВЦ "Екобуд" від 
10.01.2018 р., наказ 
про проходження 
№74/вк  від 
05.02.2018р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 



(редакція 2021р.): 
пп.1,2,3,4,11,12,14;
Пункт 1:
1) Bachynckyi V.V. 
Technology of obtaining 
intumescent fire 
retardant mastics / V.V. 
Bachynckyi, N.R. 
Antonuk // Науковий 
вісник національного 
гірничого 
університету. – 
Дніпро, 2019. – Вип. 
№4. – С. 91-95.
2) Vyrovoy V. Porous 
polymer coatings based 
on nitrocellulose / V. 
Vyrovoy, V. Bachynckyi, 
N. Antoniuk // 6th 
International 
Conference "Actual 
problems of 
engineering mechanics" 
(APEM 2019). ‒ Trans 
Tech Publications Ltd, 
Switzerland, 2019. ‒ 
Vol. 968. – рр. 68-75
3)  Наукові основи 
проектування складів 
штукатурних розчинів 
/ БелНИИС, вип. 11, 
2019.- С. 205-218
4) Scientific basis of 
design structures 
plasyer solutions /  
Збірник наукових 
праць Полтавського 
національного 
технічного 
університету – 
Полтава.- №1 (52), 
2019 р.  - С.160-165 
5) Technology of 
obtaining intumescent 
fire retardant mastics / 
Науковий вісник 
Національного 
гірничого 
університету. – 
Дніпро.-№4, 2019 р. 
С.91-95
6) Можливості 
багатошарових 
захисних покриттів / 
Збірник Наукових 
праць Військової 
академії, 2020 р. С.12-
20
7) Можливості 
багатошарових 
захисних покриттів // 
Збірник наукових 
праць ВА № 1 (13) ч.І 
2020.-С. 237-243
8) Контроль якості 
зварювання в 
польових умовах //  
Збірник наукових 
праць ВА № 2 (14) ч.І 
2020. –С.62-68
9) Оцінка впливу 
модифікаторів і 
наповнювача на 
реологічні і фізико-
механічні властивості 
штукатурних розчинів 
//  Вісник ОДАБА 
/збірник наукових 
праць.- Випуск № 82, 
2021.-С.105-114
10) Адитивні 



технології у 
виробництві 
безпілотних літальних 
апаратів // Збірник 
наукових праць ВА № 
14.- 2021. –С.45-53 
Пункт 2:
1) Винахід  “Емаль”/ 
Деклараційний патент 
України на винахід 
№58965 А від 
02.12.2002
2) Винахід “Спосіб 
отримання покриття 
капілярно-пористої 
структури”/ 
Деклараційний патент 
України на винахід 
№63392 А від 15.01.04
3) Винахід на секретну 
корисну модель / 
Деклараційний патент 
України на винахід 
№36 від 30.03.2010
Пункт 3:
Монография: Рідкі 
захисні покриття // 
Одеса: ОДАБА, 2021. ‒ 
102 с.
Пункт 4:
1) Бачинський В.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни  
«Технологія 
оздоблювальних і 
гідроізоляційних 
матеріалів 2»  до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи / 
В.В.Бачинський. –
Одеса, ОДАБА, 2017.- 
23 с.
2) Бачинський В.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни  
«Технічна механіка 
рідини та газу»  до 
виконання 
практичних робіт / 
В.В.Бачинський. –
Одеса, ОДАБА, 2016.- 
24 с.
3) Бачинський В.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни  
«Технологія 
оздоблювальних і 
гідроізоляційних 
матеріалів 2»  до 
виконання 
практичних робіт / 
В.В.Бачинський. –
Одеса, ОДАБА, 2019.- 
45 с.
4) Бачинський В.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни  
«Метрологія і 
стандартизація»  для 
проведення 
практичних занять / 
В.В.Бачинський. –
Одеса, ОДАБА, 2020.- 
78 с.
Пункт 11:
1)  Наукове 
консультування 
Військової академії на 
посаді старшого 
наукового 



співробітника.
Пункт 12:
1) Бачинський В.В. ” 
Changesinhighereducat
ionoftheEuropeanunion
”/ ВТези виступу на 5 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 13.09-
14.09.2018р. – Одеса: 
ВА, 2018 С.113-114
2) Бачинський В.В. ” 
Інформаційно-
вимірювальні системи 
в будівництві ”/Тези 
виступу на 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – 
ОДАТРЯ, 2018. – С.55-
56
3) Бачинський В.В. 
Мodernization of 
higher education in the 
european union /Тези 
виступу на 23 між. 
Науково-методичної  
конференції. – Одеса.: 
ОДАБА, 2018. – С.4
4) Бачинський 
В.В.Можливості 
спеціальних покриттів 
в сучасному 
будівництві  / Тези 
виступу на 
міжнародному 
науково-технічному 
семінарі 
«Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов» 16.11-
17.11.2017р. – Одеса: 
ОДАБА, 2017 С.3-8
5) Бачинський В.В.” 
Становлення 
молодого викладача  
”/ Тези виступу на 4 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 07.09-
08.09.2017р. – Одеса: 
ВА, 2017 С.140-141
6) Бачинський В.В.” 
Современные 
геодезические 
приборы на основе 
лазерных источников 
излучения”/ Тези 
виступу на 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – 
ОДАТРЯ, 2017. – С. 
109-111
7) Бачинський В.В. ” 
Застосування 
комп’ютерних  
технологій при 
підготовки фахівців 
високотехнологічних 
спеціальностей ”/ 
Тези виступу на 22 
між. Науково-
методичної  
конференції. – Одеса.: 
ОДАБА, 2017. – С. 238
8) Бачинський В.В. 
Развитие рынка 
гидроизоляционных 
материалов// ТЕЗИ 



ДОПОВІДЕЙ 76-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії 21-22
9) Бачинський В.В. 
Еducation and science 
reform in ukraine // 
Тези виступу на 25 
між. Науково-
методичної  
конференції. – Одеса.: 
ОДАБА, 2020. – С.4
10) Бачинський В.В. 
Leader development 
programs in the United 
States Army // Тези 
виступу на 
міжнародної  науково-
практичної 
конференції 12.09-
13.09.2019р. – Одеса: 
ВА, 2019 С.289-290
11) Бачинський В.В 
Засоби перетворення і 
передавання енергії // 
. Тези виступу на 
міжнародної  науково-
практичної 
конференції 12.09-
13.09.2019р. – Одеса: 
ВА, 2019 С.23-24
12) Бачинський В.В 
Розвиток засобів 
контролю якості 
зварювання // Тези 
виступу на 
міжнародної  науково-
практичної 
конференції 10.09-
11.09.2019р. – Одеса: 
ВА, 2020 С.14-15
13) Баинський В.В. 
Адитивні технології в 
сучасному будівництві 
// 77-а науково-
технічна конференція 
професорсько-
викладацького складу 
академії. – Одеса: 
Друкарня ОДАБА, 
2021 – С. 103.
14) Баинський В.В. 
Адитивні технології в 
освітньому  процесі //  
Тези виступу на 26 
між. Науково-
методичної  
конференції. – Одеса.: 
ОДАБА, 2021. – С.14-
15.
Пункт 14:
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце: 
1) Наказ № 88/од вiд 
03.04.2019 (копія 
додається);
2) Наказ № 68/од  вiд 
12.04.2017(копія 
додається);  
3) Наказ № 37\оквiд 
07.04.2016.
Пункт 20:
Одеський інститут 
Сухопутних військ, 
1994р., інженер по 
експлуатації 
артилерійського 
озброєння. Працював 



на наукових посадах 
більше 15 років.
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57210931283  
4.2.профіль 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=WRi1tc8A
AAAJ&view_op=list_w
orks&sortby=pubdate 

98046 Довгань 
Олександра 
Дмитрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеську 
державну 
академію 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
092104 

Технологія 
будівельних 
конструкцій, 

виробів та 
матеріалів, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029758, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020937, 
виданий 

23.12.2008

16 Технологія 
оздоблювальн
их матеріалів

1.к.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія»
 (05.23.05 «Будівельні 
матеріали та 
вироби»), (ДК № 
029758) , тема 
дисертації: 
«Епоксидні полімерні 
розчини, 
модифіковані 
фурфуролом і 
цеолітом», доцент 
кафедри Процесів та 
апаратів в технології 
будівельних 
матеріалів, (12ДЦ № 
020937);
2.стажування 2020 р., 
тема: «Сучасні 
технології будівельних 
матеріалів (виробів) 
та визначення 
показників якості 
бетону», звіт про 
проходження 
стажування , наказ 
про направлення 
№206/вк від 
27.04.2020 р.;наказ 
про зарахування 
№252/вк від 
06.07.2020 р. ;      
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.):
пп.1,2,4,8,12,14;
Пункт 1: 
1) Lyashenko T., 
Dovgan A., Dovgan P. 
Glass fibre reinforced 
decorative composite: 
components influence 
and multicriterial 
optimization. Brittle 
Matrix Composites 12. 
Warsaw, Institute of 
Fundamental 
Technological Research, 
2019. рр. 107-116.
2) Dovgan A.D., 
Vyrovoy V.M., Dovgan 
P.M. Crack resistance of 
decorative composites / 
IOP Conf. Series: 
Materials Science and 
Engineering. 2019. Vol. 
708. 
3) Dovgan A.D., 
Vyrovoy V.M., Dovgan 
P.M., Silchenko S.V. 
Frost resistance of 



decorative composites 
of different 
composition. Actual 
Problems of 
Engineering Mechanics: 
Materials Science and 
Technologies, 2020. pp. 
35-42.
4) Dovgan A.D., 
Vyrovoy V.M., 
Sukhanova S.V.  
Physical and 
mechanical properties 
of hybrid-reinforced 
decorative concrete. 
IOP Publishing, Bristol, 
UK, 2021
5) Ляшенко Т.В., 
Довгань А.Д. 
Механические свойств 
мелкозернистого 
бетона с 
микрокремнеземом и 
стеклянной фиброй. 
Вісник ОДАБА. Вип. 
№62, 2016. С. 110-114. 
(індексується 
наукометричною 
базою Index 
Copernicus)
6) Lyashenko T.V., 
Dovgan A.D. 
Isoparametric analysis 
when studying 
composite materials. 
Вісник ОДАБА. Вип. 
№66, 2017. С. 72-78. 
(індексується 
наукометричною 
базою Index 
Copernicus)
7) Клименко Е.В., 
Довгань А.Д., Кос 
Желько 
Экспериментально-
статистическое 
моделирование 
работы 
железобетонных 
колонн, 
поврежденных в 
процессе 
эксплуатации. Вісник 
ОДАБА. Вип. №67, 
2017. С. 37-42.
8) Lyashenko T.V., 
Dovgan A.D., Dovgan 
P.M.  Decorative 
concrete with hybrid 
glass fibre: design and 
first results of the 
experiment. Вісник 
ОДАБА. Вип. № 70, 
2018. С. 99-105. 
(індексується 
наукометричною 
базою Index 
Copernicus)
9) Klimenko E.V., 
Dovgan А.D., Grynyova 
I.I. Experimental-
statistical modeling of 
the work stone pills 
damaged in the 
operation process. 
Вісник ОДАБА. Вип. 
№ 70, 2018. С. 34-39. 
(індексується 
наукометричною 
базою Index 
Copernicus)



10) Klimenko E.V., 
Dovgan А.D., Grynyova 
I.I., Cherednychenko 
S.P. Analysis of the 
effect of eccentricity on 
the magnitude of the 
destructive force of 
masonry. Науковий 
журнал «Молодий 
вчений» Вип. №4 (56) 
квітень 2018. С. 360-
362.
11) Довгань А.Д., 
Довгань П.М., 
Ляшенко Т.В. 
Влияние цеолита и 
стеклянных волокон 
на кинетику 
структурообразования 
цементных 
композиций. Вісник 
НУВГП. Сер. Технічні 
науки. Вип. №2 (82), 
2018. С. 273-287. 
12) Lyashenko T.V., 
Dovgan A.D., Dovgan 
P.M. Fibre-reinforced 
decorative composite: 
the effects of 
composition on the 
strength. Вісник 
ОДАБА. Вип. 73, 2018. 
С. 89-97 (індексується 
наукометричною 
базою Index 
Copernicus).
13) Довгань О.Д., 
Вировий В.М., 
Довгань П.М. 
Водопоглинання, як 
функція складів 
декоративних бетонів. 
Вісник НУВГП. Сер. 
«Ресурсоекономні 
матеріали, 
конструкції, будівлі та 
споруди». Вип. 38, 
2020. С. 148-160.
14) Dovgan A.D., 
Vyrovoy V.M., Dovgan 
P.M. Dispersed-
reinforced decorative 
concrete:
influence of 
composition factors on 
shrinkage 
deformations. Bulletin 
of Odessa State 
Academy of Civil 
Engineering and 
Architecture, 2020, no. 
78, pр. 79-88. 
(індексується 
наукометричною 
базою Index 
Copernicus)
Пункт 2:
1) Патент №5408, 
Україна, Наповнена 
полімерна композиція 
/ Ляшенко Т.В., 
Довгань О.Д., Пукас 
Н.Д., Шаршунов А.Б. 
заявник і утримувач 
патенту Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури, 2005 р.
2) Патент № 45587, 
Україна, Фібробетонна 
суміш / 



Вознесенський В.А., 
Довгань П.М., Довгань 
О.Д. заявник і 
утримувач патенту 
Вознесенський В.А., 
Довгань П.М., Довгань 
О.Д., 2009 р.
Пункт 4:
1) Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Технологія 
полімерних 
композиційних 
матеріалів 
(спецкурс)» до 
практичних занять 
для студентів ступеню 
вищої освіти 
«Бакалавр» 
спеціальності  192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія»  
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» (для 
денної та заочної 
форм навчання) / 
Довгань О.Д. // Одеса: 
Друкарня ОДАБА, 
2016.  44с.
2) Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Механічне 
обладнання 
будівельної індустрії» 
до самостійної роботи 
для студентів ступеню 
вищої освіти 
«Бакалавр» 
спеціальності  192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія»  
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» (для 
денної та заочної 
форм навчання) / 
Довгань О.Д., Хлицов 
М.В. // Одеса: 
Друкарня ОДАБА, 
2016. 47с.
3) Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Механічне 
обладнання 
будівельної індустрії» 
до виконання 
курсового проекту для 
студентів ступеню 
вищої освіти 
«Бакалавр» 
спеціальності  192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія»  
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» (для 
денної та заочної 
форм навчання) / 
Хлицов М.В., Довгань 
О.Д. // Одеса: 
Друкарня ОДАБА, 
2017. 60с.
4) Методичні вказівки 
до виконання курсової 



роботи з дисципліни 
«Основи 
математичного 
моделювання в 
матеріалознавстві та 
оптимізація 
будівельних 
матеріалів 1» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
192 – «Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» (2-е 
видання, перероблене 
та доповнене) / 
Довгань О.Д., 
Ляшенко Т.В. // 
Одеса: Друкарня 
ОДАБА, 2017. 39с.
5) Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Комп’ютерні методи 
моделювання 
процесів і апаратів 1» 
(в системі 3-х 
вимірного 
проектування 
SolidWorks) для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності  
192 – «Будівництво та 
цивільна інженерія»  
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» / Хлицов 
М.В., Довгань О.Д. // 
Одеса: Друкарня 
ОДАБА, 2017. 115с.
6) Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Технологія 
оздоблювальних і 
гідроізоляційних 
матеріалів 1» для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності  192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія»  
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» (2-е 
видання, перероблене 
та доповнене) / О.Д. 
Довгань // Одеса: 
Друкарня ОДАБА, 
2018. 48с. 
7) Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Технологія 
оздоблювальних і 
гідроізоляційних 
матеріалів 1» для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 



спеціальності  192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія»  
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» (2-е 
видання, перероблене 
та доповнене) / О.Д. 
Довгань, П.М. 
Довгань, М.В. 
Острижнюк // Одеса: 
Друкарня ОДАБА, 
2019. 38с.
8) Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Технології 
полімерних 
композиційних 
матеріалів 1» до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності  
192 – «Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» (2-е 
видання, перероблене 
та доповнене) / 
Довгань О.Д., 
Острижнюк М.В. // 
Одеса: Друкарня 
ОДАБА, 2021. 28с.
9) Методичні вказівки 
до розробки 
атестаційної 
випускної роботи для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
освітньо-професійної 
програми «Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів»  
спеціальності  192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації (2-е 
видання, перероблене 
та доповнене) / 
Заволока М.В., 
Хлицов М.В., Вировой 
В.М., Суханов В.Г., 
Довгань О.Д. // Одеса: 
Друкарня ОДАБА, 
2021. 65с.
Пункт 8:
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Наукові та 
практичні основи 
формування 
структури і 
властивостей 
декоративних бетонів 
різного призначення» 
(державний 
реєстраційний номер 
0119 U 002432; 2019-
2023 р.р.)
Пункт 12:
1) Довгань О.Д., 
Хлицов М.В., 
Яворська Л.В.  Аналіз 



навчальних планів з 
підготовки фахівців 
першого рівня вищої 
освіти за скороченим 
терміном навчання. 
Управління якістю 
підготовки фахівців: 
зб. матеріалів ХХV 
Міжнар. наук.-метод. 
конф. Одеса: ОДАБА, 
2017. С.27-29.
2) Ляшенко Т.В., 
Довгань А.Д. Об 
изопараметрическом 
анализе свойств 
строительных 
композитов.  Збірник 
тез доповідей 6-ї 
Міжнародної науково-
технічної конференції. 
Харьків: УкрДУЗТ, 
2017. С. 83-85.
3) Довгань А.Д., 
Довгань П.М., 
Ляшенко Т.В. 
Предпланирование 
эксперимента для 
исследования свойств 
песчаного бетона. 
Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов: 
матеріали Міжнар. 
наук.-техн. сем. Одеса: 
ОДАБА, 2017. С. 26-29.
4) В листопаді 2017 р. 
член організаційного 
комітету по 
проведенню 
Міжнародного 
науково-технічного 
семінару 
«Моделювання та 
оптимізація 
будівельних 
композитів» (Вчена 
рада ОДАБА. 
Протокол №2 від 
26.10.2017р.). 
5) Довгань П.М., 
Довгань А.Д., 
Ляшенко Т.В., Хлыцов 
Н.В.  Планирование 
эксперимента в 
исследовании 
декоративных 
песчаных бетонов. 
Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій: зб. тез 
доп. Міжнар. конф. 
Одеса: ОДАБА, 2018. 
С. 27-30. 
6) Довгань А.Д., 
Довгань П.М., Хлыцов 
Н.В. Исследование 
технологических 
свойств декоративных 
цементно-песчаных 
композиций / 74-я 
наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2018. С. 178.
7) Довгань А.Д., 



Довгань П.М. 
Взаимодействие 
современных 
технологий и социума. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси: 
зб. тез доп. ІІ наук.-
практ. конф. Одеса: 
ОДАБА, 2018. С. 73.
8) Довгань А.Д., 
Довгань П.М., 
Ляшенко Т.В., Хлыцов 
Н.В.  
Экспериментально-
статистическое 
моделирование при 
исследовании 
дисперсно-
армированного 
песчаного бетона 
Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов: 
матеріали Міжнар. 
наук.-техн. сем. Одеса: 
ОДАБА, 2018. С. 30-
35.
9)  В листопаді 2018 р. 
член організаційного 
комітету по 
проведенню 
Міжнародного 
семінару 
«Моделювання та 
оптимізація 
будівельних 
композитів» (Вчена 
рада ОДАБА. 
Протокол №3 від 
31.10.2018р.). 
10)  Вплив цеолітового 
наповнювача на 
пластичну міцність 
цементно-піщаних 
композицій / Бардук 
А.В., Усата О.П.. 
Науковий керівник: 
к.т.н., доц. Довгань 
О.Д. // Фізичні 
процеси в енергетиці, 
екології та 
будівництві: тези доп.  
ІІ Всеукр. наук.-практ. 
конф. здобув. вищ. 
осв. та молод. вчен. 
Одеса: ОДАБА, 2019. 
С. 7.
11)  Довгань О.Д., 
Довгань П.М., Хлицов 
М.В. Вплив 
дисперсного 
армування на 
пластичну міцність 
дрібнозернистих 
композицій / 75-а 
наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2019. С. 153.
12) Довгань О.Д., 
Вировой В.М., 
Довгань П.М. 
Тріщиностійкість 
декоративних 
композитів. 
Експлуатація та 
реконструкція 



будівель і споруд: зб. 
тез доп. учасн. ІІІ 
Міжнар. конф. Одеса: 
ОДАБА, 2019. С. 60.
13) Довгань О.Д., 
Вировой В.М., 
Довгань П.М., Хлицов 
М.В. Карбонізаційна 
стійкість 
декоративних бетонів. 
Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов: 
матеріали Міжнар. 
сем. Одеса: ОДАБА, 
2019. С. 45-50.
14) Вировой В.М., 
Довгань О.Д., Довгань 
П.М. Вплив 
технологічної 
пошкодженості на 
тріщиностійкість 
декоративного 
композиту. Проблеми 
надійності та 
довговічності 
інженерних споруд та 
будівель на 
залізничному 
транспорті: зб. тез 
доп. 8-ї Міжнар. 
наук.-техн. конф. Ч.2. 
Харьків: УкрДУЗТ, 
2019. С. 140-142. 
15) Дослідження 
водопоглинання 
декоративних бетонів 
/ Левицький Д.В., 
Губанов О.С. 
Науковий керівник: 
к.т.н., доц. Довгань 
О.Д. // Фізичні 
процеси в енергетиці, 
екології та 
будівництві: тези доп.  
ІІІ Всеукр. наук.-
практ. конф. здобув. 
вищ. осв. та молод. 
вчен. Одеса: ОДАБА, 
2020. С. 49-52.
16) Довгань О.Д., 
Вировой В.М. 
Морозостійкість 
декоративних 
композитів різного 
складу. VII Науково-
практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
інженерної механіки». 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
С. 104-108.
17) Довгань О.Д., 
Хлицов М.В., Довгань 
П.М. Використання 
наукових і 
виробничих розробок 
в навчальному 
процесі. Управління 
якістю підготовки 
фахівців: матеріали 
�ХV міжнародної 
науково-методичної 
конференції Ч-1. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
С.151-152.
18) Довгань О.Д., 
Хлицов М.В. 
Використання 
SolidWorks в 



навчальному процесі 
при розв’язанні 
інженерних задач. 
Управління якістю 
підготовки фахівців: 
матеріали �ХV 
міжнародної науково-
методичної 
конференції Ч-1. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
С.203-204.
19) Довгань А.Д., 
Выровой В.Н., 
Панасюк В.А. 
Структурообразование 
дисперсно-
армированных 
декоративных 
композитов. 76-а 
науково-технічна 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
Друкарня ОДАБА, 
2020. С. 44.
20) Довгань О.Д., 
Довгань П.М., Хлицов 
М.В. Оцінка 
водопоглинання 
декоративного бетону. 
76-а науково-технічна 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
Друкарня ОДАБА, 
2020. С. 149.
21) Довгань О.Д., 
Вировой В.М., 
Довгань П.М. 
Енергоефективні 
декоративні 
матеріали і вироби. 
Енергоефективне 
місто. ХХІ століття: 
матеріали Міжнарод. 
наук.-практ. 
конференції. Одеса: 
ОДАБА, 2020. С. 31-
33.
22) Довгань О.Д., 
Вировой В.М., 
Довгань П.М. 
Декоративні бетони в 
архітектурному 
розмаїтті м. Одеси. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси: 
матеріали ІІІ-ої 
Всеукраїн. наук.-
практ. конференції. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
С. 135.
23) Довгань О.Д., 
Вировой В.М., 
Довгань П.М. 
Оптимізація складів 
декоративного бетону. 
Моделювання та 
оптимізація 
будівельних 
композитів: матеріали 
Міжнар. семінару. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
С. 62-66.
24) Довгань О.Д., 
Вировой В.М. Умови 
експлуатації 



енергоефективних 
декоративних 
матеріалів і виробів. 
Сучасні проблеми 
енергозбереження в 
будівництві, 
містобудуванні та 
житлово-
комунальному 
господарстві: 
матеріали Всеукраїн. 
наук.-практ. 
конференції. 
Запоріжжя: НУ 
«Запорізька 
політехніка», 2020. С. 
7-9.
25) Довгань О.Д., 
Хлицов М.В. Роль 
випускної роботи 
студентів у підготовці 
фахівців для 
підприємств 
будівельної індустрії. 
Управління якістю 
підготовки фахівців: 
матеріали �ХVІ 
міжнародної науково-
методичної 
конференції Ч-2. 
Одеса: ОДАБА, 2021. 
С.32.
26) Довгань А.Д., 
Выровой В.М., Усата 
О.П. Влияние 
дисперсного 
армирования на 
физико-механические 
свойства 
декоративного бетона. 
Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції. Одеса: 
ОДАБА, 2021, С. 29-31.
Пункт 14:
1) Керівництво 
магістром (Гайошко 
Є.В.), яка зайняла 
призові місця на І та ІІ 
турі на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт по 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» за 
спеціальністю 
«Будівництво та 
цивільна інженерія». 
За результатами ІІ 
туру конкурсу, який 
проводився в 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури, отримала 
диплом ІІІ ступеня 
(04.2021р.).
4.Посилання на 
профілі та публікації:
1. профіль Scopus:



https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
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2. профіль 
WebofSciencе:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/34746856  

203160 Вировой 
Валерій 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 
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спеціальність:  
виробництво 
будівельних 
виробів та 

конструкцій, 
Диплом 

доктора наук 
TH 008792, 

виданий 
24.02.1989, 

Атестат 
професора ПP 

006437, 
виданий 

25.10.1990

47 Структуроутво
рення, 
твердіння та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів

1.Д.т.н.,05.23.05 
«Будівельні матеріали 
та вироби»,(ТН № 
008792),«Фізико-
механічні особливості 
структуроутворення 
композиційних 
будівельних 
матеріалів»,
професор кафедри  
Виробництва 
будівельнихвиробів і 
конструкцій, (ПР № 
006437),
 2.стажування 2019 р., 
НПЦ «Екострой» з 
15.10.19 р. по 15.11.19 
р., програма 
стажування, наказ про 
зарахування
 № 769/вк від 
21.11.2019 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,6,7,8,9,19;
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some applications / A. 
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Technological events in 
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Conferences”. – EDP 
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V.116. – DOI 
10.1051/matecconf/201
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EBSCO, DOAS, CAS).
3) Vyrovoy V. Stability 
of material in dynamics 
of structural 
organization / V. 
Vyrovoy, V. Sukhanov, 
O. Korobko // Web of 
Conferences Open 
Access Journal 
“MATEC Web 
Conferences”. – EDP 
Science. – 2017. – 
V.116. – DOI 
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Frost resistance of 
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Engineering Materials, 
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Стійкість бетонів при 
періодичних 
зовнішніх впливах // 
Збірник наукових 
праць Українського 
державного 
університету 
залізничного 
транспорту. 2018. № 
181. С. 65-74.
15). Коробко О.О., 
Вировой В.М., 
Закорчемний Ю.О., 
Кушнір О.М. 
Структурне 
різноманіття та 
властивості бетонів 
при тривалому 
твердінні. Збірник 
наукових праць 
«Ресурсоекономні 
матеріали, 
конструкції, будівлі та 
споруди». 2019.  
Вип.37.  С. 54-61
16). Вировой В.М., 
Коробко О.О., 
Закорчемний Ю.О.,  
Уразманова Н.Ф. Роль 
активних елементів 
структури в 
життєвому циклі 
будівельних 
конструкцій. Збірник 
наукових праць 
Українського 



державного 
університету 
залізничного 
транспорту. №186, 
2019.  С.46-54.
17). Выровой В.Н., 
Коробко О.А., Суханов 
В.Г., Закорчемний 
Ю.О.,  Елькин А.В. 
Механизмы 
многоочагового 
структурообразования 
строительных 
композитов. Збірник 
наукових праць 
«Ресурсоекономні 
матеріали, 
конструкції, будівлі та 
споруди». 2020. 
Вип.38. С. 98-105.
18). Dovgan A.D., 
Vyrovoy V.М., Dovgan 
P.М. Dispersed-
reinforced decorative 
concrete: influence of 
composition factors on 
shrinkage 
deformations. Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. 2020. 
Вип.78. C.79-88.
19). Vyrovoy V.M., 
Korobko O.O., 
Kazmirchuk N.V., 
Urazmanova N.F. Ideas 
and methods of multi-
centre structure 
formation of composite 
materials. Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. 2020. 
Вип.79. С. 63-69.
Пункт 3:
1.  Суханов В.Г. 
Структураматериала в 
структуре 
конструкции/В.Г.Суха
нов, 
В.Н.Выровой,О.А.Кор
обко// - Одесса: 
Полиграф, - 2016. – 
244 С. ( монографія )
2. Структуроутворення 
та руйнування 
будівельних 
композитів: навч. 
посіб. / В.М. Вировой, 
О.О. Коробко, В.Г. 
Суханов, Н.В. 
Казмірчук, С.С. 
Макарова. – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 172 с. 
(ISBN 978-617-7900-
02-2)
Пункт4: 
1. Вировой В.М., 
Суханов В.Г., 
Макарова С.С., Гара 
А.О., Казмірчук Н.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Теоретично-наукова 
технологія» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництва та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Магістр» 



спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». – Одеса: 
ОДАБА, 2017. – 21 с.
2. Вировой В.М., 
Суханов В.Г., 
Макарова С.С., Гара 
А.О., Ткаченко Г.Г., 
Казмірчук Н.В. 
Методичні вказівки до 
курсової роботи з 
дисципліни «Сучасні 
технології 
композиційних 
будівельних   
матеріалів» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» (форма 
навчання – денна; 
заочна). – Одеса: 
ОДАБА, 2018. – 22 с.
3. Суханов В.Г., 
Вировой В.М., 
Суханова С.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни «Оцінка 
технічного стану 
будівель та розробка 
експертних висновків 
(науково-технічних 
звітів) освітнього 
рівня «Магістр» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітньої програми 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» галузі 
знань 19 «Архітектура 
та будівництво». – 
Одеса: ОДАБА, 2019. – 
45 с.
4.Заволока М.В., 
Хлицов М.В., Вировой 
В.М.,Суханов В.Г., 
Довгань О.Д. 
Методичні вказівки до 
роботи атестаційної 
випускної роботи для 
студентів другого 
(магістерського) півня 
освітньо-професійної 
програми «Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія. – 
Одеса: ОДАБА, 2021. – 
65 с.
Пункт 6:
Науковий консультант 
докторських 



дисертацій: Мартинов 
В.І. (наказ № 273/вк 
від 04.05.2018 р.; 
захист 2017 р.), 
Коробко О.А. (наказ 
№ 289/вк від 23.05.19 
р.; захист 2019 р.)
Пункт7:
Заступник голови 
спеціалізованої ради Д 
41. 0 85.0 1 (наказ 
МОН України № 820 
от 11.07.2016) 
Пункт 9:
Член експертної ради 
з питань проведення 
експертиз дисертації 
по напрямку  
«Будівництво, 
архітектура, геодезія»  
МОН України  
головний редактор 
Вісника ОДАБА (наказ 
№ 101/од від 
12.04.2019 р.)2019 
року;
Пункт19:
Робота у складі комісії 
з проведення та 
підведення підсумків 1 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт в 
якості голови комісії 
(наказ № 244/од від 
11.10.2019).
Розробник робочих 
програм та навчально-
методичних 
матеріалів
4.Посилання на 
профілі та публікації:
1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57192371695 
2. профіль 
WebofSciencе:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/29875805  
3. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=7ppQFeUA
AAAJ

216921 Ляшенко 
Тетяна 
Василівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Рижський 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1968, 
спеціальність:  
Автоматика та 
телемеханіка, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 002991, 

виданий 
02.07.2003, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 079741, 
виданий 

10.04.1985, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002319, 

41 Вступ в 
комп’ютерне 
матеріалознавс
тво

1. Д.т.н.,05.23.05 
«Будівельні матеріали 
та вироби»,
(ДД № 002991), 
«Поля властивостей 
будівельних  
матеріалів (концепція, 
аналіз, оптимізація)»,
професор кафедри 
Прикладної і 
обчислювальної 
математики та САПР 
(ПР № 002991), 
2. 2020 р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації 
підготовку і видання 
монографії 
«Методология 
рецептурно-
технологических 
полей в 
компьютерном 



виданий 
25.06.1992, 

Атестат 
професора ПP 

002991, 
виданий 

17.02.2005, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
051207, 
виданий 

14.10.1987

строительном 
материаловедении», 
наказ №358/вк 
від 07.07.2020р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,7,8,12,19,20;
Пункт 1:
1. Lyashenko T., Dovgan 
A., Dovgan P. Glass 
fibre reinforced 
decorative composite: 
components influence 
and multicriterial 
optimisation.  Brittle 
Matrix Composites 12, 
Warsaw, Institute of 
Fundamental 
Technological Research, 
2019. – P. 107-116.
2.  Ляшенко Т.В., 
Довгань А.Д. 
Механические 
свойства 
мелкозернистого 
бетона
с микрокремнеземом 
и стеклянной фиброй 
// Вісник ОДАБА – 
2016. – Вип. 62. – С. 
110-114.
3. Ляшенко Т.В. 
Случайное 
сканирование 
рецептурно-
технологического 
поля для оценки 
обобщающих 
показателей // Вісник 
ОДАБА – 2016. – Вип. 
63. – С. 154-160.
4. Lyashenko T.V. Does 
abrasion resistance 
correlate to strength?  
// Вісник ОДАБА – 
2016. – Вип. 64. – С. 
153-159.
5.  Lyashenko T.V., 
Dovgan A.D. 
Isoparametric analysis 
when studying 
composite materials. –  
Вісник ОДАБА, 2017. – 
Вип. 66. – C. 72-78.
6. Lyashenko T.V., 
Dovgan A.D., Dovgan 
P.M. Decorative 
concrete with hybrid 
glass fibre:design and 
first results of the 
experiment. Bulletin of 
Odessa State Academy 
of Civil Engineering 
and Architecture , 2018, 
N 70. – P. 99-105.
7. Довгань А.Д., 
Довгань П.М., 
Ляшенко Т.В. 
Влияние цеолита и 
стеклянных волокон 
на кинетику 
структурообразования 
цементных 
композиций // Вісник 
НУВГП. Технічні 
науки. – Вип. 2(82), 



2018. – С. 152-166.
8. Lyashenko T.V., 
Dovgan A.D., Dovgan 
P.M. Fibre-reinforced 
decorative composite: 
the effects of 
composition on the 
strength // Bulletin of 
Odessa State Academy 
of Civil Engineering 
and Architecture, 2018, 
N 73. – P. 89-97.
Пункт 3:
1. Ляшенко Т.В., 
Вознесенский В.А. 
Методология 
рецептурно-
технологических 
полей в 
компьютерном 
строительном 
материаловедении. – 
Одесса: Астропринт, 
2017. – 168c. 
Пункт 4:
1) Довгань О.Д., 
Ляшенко Т.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Основи 
математичного 
моделювання в 
матеріалознавстві та 
оптимізація 
будівельних 
матеріалів 1» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
192 – «Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». – 2-е вид. 
перероб. та допов. – 
Одесса,  ОДАБА, 2017. 
– 39 с.
2) Антонюк Н.Р., 
Ляшенко Т.В. 
Методичні вказівки до 
курсової роботи з 
дисципліни “Вступ в 
комп’ютерне 
матеріалознавство” 
для студентів 
освітнього рівня 
“Магістр”, 
спеціальності 192 – 
“Будівництво та 
цивільна інженерія”, 
спеціалізації 
“Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів”. – Одеса, 
ОДАБА, 2017. – 18 с.
3) Денисенко В.Ю., 
Ляшенко Т.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
індивідуальних 
завдань 
з дисципліни 
«Інформаційні 
технології в наукових 
дослідженнях» для 
студентів освітнього 
рівня «Магістр» 



спеціальності 193 
«Геодезія та 
землеустрій»”. – 
Одеса, ОДАБА, 2018. – 
24 с.
4) Ляшенко Т.В., 
Ковальова І.Л. 
Математичні методи 
рішення  інженерних 
задач. Методичні 
вказівки до виконання 
індивідуальних 
завдань. – Одеса, 
ОДАБА, 2019. – 26 с.
5) Карнаухова Г.С., 
Ляшенко Т.В. 
Комп'ютерне 
діловодство. 
Методичні вказівки до 
виконання 
індивідуальних 
завдань. – Одеса, 
ОДАБА, 2018. – 46 с.
Пункт 7:
1) Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.085.01, 
ОДАВА.
Пункт 8:
1) Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури».
2) Науковий керівник 
наукової теми 
«Математичні моделі 
в будівельному 
проектуванні та 
матеріалознавстві»; 
номер держ. 
реєстрації: 
0118U004124.
Пункт 12:
1. Lyashenko T., Kersh 
V.,  Kolesnikov A. Heat-
insulating gypsum 
based plaster 
compositions  //  Proc. 
Int. Conf. 19 ibausil. – 
Weimar (Germany), 
2015. – P. 1-783-790.
2. Ляшенко Т.В. О 
нейронных сетях и 
экспериментально-
статистическом 
моделировании. –  
Int. Sem. Modelling 
and Optimization of 
Building Composites, 
Odessa, Oct. 2016.
3. Lyashenko T., Kersh 
V., Kolesnikov A. Heat-
insulating gypsum 
composite: modelling 
the influence of 
composition on pore 
structure // Proc. 20. 
Internationale 
Baustofftagung. – 
Weimar (Germany), 
2018, V. 2 –  P. 2.577-
2.584.
4. Lyashenko T.V. The 
need for knowledge will 
remain! // Матеріали 
ХХІІІ Міжнародної 
науково-методичної 
конф. «Управління 



якістю підготовки 
фахівців».  – Одеса, 
ОДАБА, 2018. – С. 57.
5. Ляшенко Т.В. Из 
жизни системного 
подхода в 
строительном 
материаловедении // 
Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов. – Одесса: 
ОДАБА, 2018. – С. 88-
93.
6. Ляшенко Т.В. , 
Керш В.Я., 
КолесниковА.В. 
Моделирование 
влияния состава на 
поровую структуру 
теплоизоляционного 
гипсового композита 
// Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов. – Одесса: 
ОДАБА, 2018. – С. 94-
99.
7. Довгань А.Д., 
Довгань П.М. , 
Ляшенко Т.В. , 
Хлыцов Н.В. 
Экспериментально-
статистическое 
моделирование при 
исследовании 
дисперсно-
армированного 
песчаного бетона // 
Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов. – Одесса: 
ОДАБА, 2018. – С. 30-
35.
8. Довгань П.М., 
Довгань А.Д., 
Ляшенко Т.В., Хлыцов 
Н.В. Планирование 
эксперимента в 
исследовании 
декоративных 
песчаных бетонов // 
Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій. – Одеса, 
ОДАБА, 2018. – С. 27-
30.
9. Ляшенко Т.В. 
Экспериментально-
статистические 
модели: несколько 
Nota Bene // 
Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов. – Одесса, 
ОДАБА, 2019. – С. 97-
102.
10. Ляшенко Т.В., 
Ковалева. И.Л. О 
культуре цитирования 
// Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
"Управління якістю 



підготовки фахівців", 
Одеса, ОДАБА, 2019.  
– С. 112-113.
11. Ковалева. И.Л., 
Лазарева Д.В., 
Ляшенко Т.В. 
Особенности 
преподавания основ 
информатики 
иностранным 
студентам 
подготовительного 
отделения // 
Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
"Управління якістю 
підготовки фахівців", 
Одеса, ОДАБА, 2019.  
– С. 63-64.   
Пункт 19:
Член асоціації 
American Statistical 
Association
Пункт 20:
Молодший наук. 
співробітник Ризької 
лабораторії 
Всесоюзного науково-
дослідного інституту 
стандартизації 
Держстандарту СРСР 
(1969-1971), м.н.c. та 
с.н.c., завідуюча 
групою в 
Латвійському 
науково-дослідному 
інституті будівництва 
(1971-1980), с.н.с. в 
Одеському інженерно-
будівельному  
інституті (Науково-
дослідний сектор, 
1981-1990).
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=6506881580&zon
e=
4.2.профіль 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=pnTBfYAA
AAAJ  

138972 Бачинський 
Вячеслав 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інститут 

сухопутних 
військ, рік 

закінчення: 
1994, 

спеціальність:  
Командна 
практика 
артилерії, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 023175, 

виданий 
14.04.2004, 

Атестат 
старшого 
наукового 

22 Енергозбереже
ння в 
будівельній 
індустрії

1. 
К.т.н.,05.23.05«Будіве
льні матеріали та 
вироби»
 (ДК № 023175), 
«Захисно-
акумулюючи 
покриття»,
с.н.с. по спеціальності 
«Озброєння та 
військова техніка» (АС 
№ 005444), 
2. стажування  2018р. : 
Науково-виробничий 
центр "Экострой", з 
01.12.2017р. по 
10.01.2018р., тема 
"Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів", довідка 



співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
005444, 
виданий 

04.07.2006

НВЦ "Екобуд" від 
10.01.2018 р., наказ 
про проходження 
№74/вк  від 
05.02.2018р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,2,3,4,11,12,14;
Пункт 1:
1) Bachynckyi V.V. 
Technology of obtaining 
intumescent fire 
retardant mastics / V.V. 
Bachynckyi, N.R. 
Antonuk // Науковий 
вісник національного 
гірничого 
університету. – 
Дніпро, 2019. – Вип. 
№4. – С. 91-95.
2) Vyrovoy V. Porous 
polymer coatings based 
on nitrocellulose / V. 
Vyrovoy, V. Bachynckyi, 
N. Antoniuk // 6th 
International 
Conference "Actual 
problems of 
engineering mechanics" 
(APEM 2019). ‒ Trans 
Tech Publications Ltd, 
Switzerland, 2019. ‒ 
Vol. 968. – рр. 68-75
3)  Наукові основи 
проектування складів 
штукатурних розчинів 
/ БелНИИС, вип. 11, 
2019.- С. 205-218
4) Scientific basis of 
design structures 
plasyer solutions /  
Збірник наукових 
праць Полтавського 
національного 
технічного 
університету – 
Полтава.- №1 (52), 
2019 р.  - С.160-165 
5) Technology of 
obtaining intumescent 
fire retardant mastics / 
Науковий вісник 
Національного 
гірничого 
університету. – 
Дніпро.-№4, 2019 р. 
С.91-95
6) Можливості 
багатошарових 
захисних покриттів / 
Збірник Наукових 
праць Військової 
академії, 2020 р. С.12-
20
7) Можливості 
багатошарових 
захисних покриттів // 
Збірник наукових 
праць ВА № 1 (13) ч.І 
2020.-С. 237-243
8) Контроль якості 
зварювання в 
польових умовах //  
Збірник наукових 
праць ВА № 2 (14) ч.І 
2020. –С.62-68



9) Оцінка впливу 
модифікаторів і 
наповнювача на 
реологічні і фізико-
механічні властивості 
штукатурних розчинів 
//  Вісник ОДАБА 
/збірник наукових 
праць.- Випуск № 82, 
2021.-С.105-114
10) Адитивні 
технології у 
виробництві 
безпілотних літальних 
апаратів // Збірник 
наукових праць ВА № 
14.- 2021. –С.45-53 
Пункт 2:
1) Винахід  “Емаль”/ 
Деклараційний патент 
України на винахід 
№58965 А від 
02.12.2002
2) Винахід “Спосіб 
отримання покриття 
капілярно-пористої 
структури”/ 
Деклараційний патент 
України на винахід 
№63392 А від 15.01.04
3) Винахід на секретну 
корисну модель / 
Деклараційний патент 
України на винахід 
№36 від 30.03.2010
Пункт 3:
Монография: Рідкі 
захисні покриття // 
Одеса: ОДАБА, 2021. ‒ 
102 с.
Пункт 4:
1) Бачинський В.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни  
«Технологія 
оздоблювальних і 
гідроізоляційних 
матеріалів 2»  до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи / 
В.В.Бачинський. –
Одеса, ОДАБА, 2017.- 
23 с.
2) Бачинський В.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни  
«Технічна механіка 
рідини та газу»  до 
виконання 
практичних робіт / 
В.В.Бачинський. –
Одеса, ОДАБА, 2016.- 
24 с.
3) Бачинський В.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни  
«Технологія 
оздоблювальних і 
гідроізоляційних 
матеріалів 2»  до 
виконання 
практичних робіт / 
В.В.Бачинський. –
Одеса, ОДАБА, 2019.- 
45 с.
4) Бачинський В.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни  
«Метрологія і 
стандартизація»  для 



проведення 
практичних занять / 
В.В.Бачинський. –
Одеса, ОДАБА, 2020.- 
78 с.
Пункт 11:
1)  Наукове 
консультування 
Військової академії на 
посаді старшого 
наукового 
співробітника.
Пункт 12:
1) Бачинський В.В. ” 
Changesinhighereducat
ionoftheEuropeanunion
”/ ВТези виступу на 5 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 13.09-
14.09.2018р. – Одеса: 
ВА, 2018 С.113-114
2) Бачинський В.В. ” 
Інформаційно-
вимірювальні системи 
в будівництві ”/Тези 
виступу на 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – 
ОДАТРЯ, 2018. – С.55-
56
3) Бачинський В.В. 
Мodernization of 
higher education in the 
european union /Тези 
виступу на 23 між. 
Науково-методичної  
конференції. – Одеса.: 
ОДАБА, 2018. – С.4
4) Бачинський 
В.В.Можливості 
спеціальних покриттів 
в сучасному 
будівництві  / Тези 
виступу на 
міжнародному 
науково-технічному 
семінарі 
«Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов» 16.11-
17.11.2017р. – Одеса: 
ОДАБА, 2017 С.3-8
5) Бачинський В.В.” 
Становлення 
молодого викладача  
”/ Тези виступу на 4 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 07.09-
08.09.2017р. – Одеса: 
ВА, 2017 С.140-141
6) Бачинський В.В.” 
Современные 
геодезические 
приборы на основе 
лазерных источников 
излучения”/ Тези 
виступу на 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – 
ОДАТРЯ, 2017. – С. 
109-111
7) Бачинський В.В. ” 
Застосування 
комп’ютерних  
технологій при 
підготовки фахівців 



високотехнологічних 
спеціальностей ”/ 
Тези виступу на 22 
між. Науково-
методичної  
конференції. – Одеса.: 
ОДАБА, 2017. – С. 238
8) Бачинський В.В. 
Развитие рынка 
гидроизоляционных 
материалов// ТЕЗИ 
ДОПОВІДЕЙ 76-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії 21-22
9) Бачинський В.В. 
Еducation and science 
reform in ukraine // 
Тези виступу на 25 
між. Науково-
методичної  
конференції. – Одеса.: 
ОДАБА, 2020. – С.4
10) Бачинський В.В. 
Leader development 
programs in the United 
States Army // Тези 
виступу на 
міжнародної  науково-
практичної 
конференції 12.09-
13.09.2019р. – Одеса: 
ВА, 2019 С.289-290
11) Бачинський В.В 
Засоби перетворення і 
передавання енергії // 
. Тези виступу на 
міжнародної  науково-
практичної 
конференції 12.09-
13.09.2019р. – Одеса: 
ВА, 2019 С.23-24
12) Бачинський В.В 
Розвиток засобів 
контролю якості 
зварювання // Тези 
виступу на 
міжнародної  науково-
практичної 
конференції 10.09-
11.09.2019р. – Одеса: 
ВА, 2020 С.14-15
13) Баинський В.В. 
Адитивні технології в 
сучасному будівництві 
// 77-а науково-
технічна конференція 
професорсько-
викладацького складу 
академії. – Одеса: 
Друкарня ОДАБА, 
2021 – С. 103.
14) Баинський В.В. 
Адитивні технології в 
освітньому  процесі //  
Тези виступу на 26 
між. Науково-
методичної  
конференції. – Одеса.: 
ОДАБА, 2021. – С.14-
15.
Пункт 14:
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце: 
1) Наказ № 88/од вiд 
03.04.2019 (копія 
додається);
2) Наказ № 68/од  вiд 



12.04.2017(копія 
додається);  
3) Наказ № 37\оквiд 
07.04.2016.
Пункт 20:
Одеський інститут 
Сухопутних військ, 
1994р., інженер по 
експлуатації 
артилерійського 
озброєння. Працював 
на наукових посадах 
більше 15 років.

4. 4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57210931283  
4.2.профіль 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=WRi1tc8A
AAAJ&view_op=list_w
orks&sortby=pubdate

215564 Заволока 
Михайло 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1970, 
спеціальність:  
Промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 101617, 
виданий 

12.08.1987, 
Атестат 

доцента ДЦAE 
001595, 
виданий 

24.06.1999, 
Атестат 

професора ПP 
02506, 

виданий 
27.04.2006, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
065858, 
виданий 

19.09.1990

46 Сучасні 
технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-
монолітного 
домобудування

1.К.т.н., 
05.23.05«Будівельні 
матеріали і вироби», 
(ТН №101617), тема 
дисертації «Вплив 
технологічних 
факторів та 
властивостей 
матеріалів на 
теплофізичні 
властивості легких 
бетонів та 
ніздрюватих 
заповнювачах»,доцен
т кафедри 
Виробництва 
будівельних виробів і 
конструкцій(ДЦ АЕ 
№001595),
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., 
наказ про зарахування 
№146/вк від 
12.03.2019 р.;
2021 р. Підвищення 
кваліфікації за темою 
«Використання 
системного підходу 
при проектуванні, 
реконструкції, 
реставрації пам’яток 
культурної спадщини 
м.Одеси» в НВЦ 
«Екострой» з 
26.04.2021 р. по 
26.06.2021 р., наказ 
про направлення 
№213/вк від 
14.04.2021 р., наказ 
про проходження 
№426/вк    від 



14.07.2021р.
3.Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,8,11,12,14,19,20
;
Пункт 1:
1. Z. Kos, V. Vyrovoi, M. 
Zavoloka, A. Gokhman, 
I. Grynyova. 
Optimization of the 
structure of insulating 
composite materials. 
Technical journal 13, 
1(2019), pp. 57-62 
(індексується у 
наукометричній базі 
Web of Science Core 
Collection)
2. Kroviakov S., 
Volchuk V., Zavoloka 
M., Krizhanovsky V. 
Search for ranking 
approaches of 
expanded clay concrete 
quality criteria. 
Materials Science 
Forum. Volume 968 
MSF, 2019, pp. 20-25
3. Kroviakov S., 
Zavoloka M., Dudnik L., 
Kryzhanovskyi V. 
Comparison of strength 
and durability of 
concretes made with 
sulfate-resistant 
portland cement and 
portland cement with 
pozzolana additive. 
Electronic Journal of 
the faculty of civil 
engineering Osijek - e-
GFOS. 2019, no.19. pp. 
81-86.
4. Kroviakov S., 
Volchuk V., Zavoloka 
M. Fractal model of the 
influence of expanded 
clay concrete 
macrostructure on its 
strength. Key 
Engineering Materials, 
2020. Vol. 864, pp. 43-
52 
doi:10.4028/www.scien
tific.net/KEM.864.43 
5. Заволока М.В., 
Механизм 
формирования 
деформационніх волн 
в условиях тепловых 
градиентах// 
Жуковский В.К., 
Гокман А.Р., Выровой 
В.Н., Заволока 
Ю.М.//Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2016. – выпуск 
№62, с.61-68
6. Заволока М.В. 
Контроль прочности 
бетона при 
монолитном 
домостроении// 
Заволока М.В., 



Заволока Ю.М., 
Заволока Ю.В.// 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури-2016.-
Випуск №65 с. 115-119
7. Заволока М.В. 
Эффективная 
стержневая арматура 
для современного 
строительства// 
Заволока М.В., 
Заволока Ю.М., 
Заволока Ю.В.// 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури-2017.-
Випуск №68 с. 20-26
8. Заволока М.В. 
Усиление 
железобетонных 
конструкций 
внешним 
армированием 
композитными 
материалами// 
Заволока М.В., 
Заволока Ю.М., 
Заволока Ю.В.// 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури-2018.-
Випуск №70 с. 23-28
9. Zavoloka M.V. 
Formation of 
knowledges system in 
educational process // 
Zavoloka M.V., Vyrovoi 
V.N., Sukhanov V.G. // 
Scientific and 
methodological basis 
for teaching natural 
sciences and 
engineering in higher 
education// Ariel. Israel 
-2017 p. 187-193
10. V. Zhukovsky, M. 
Zavoloka, A. Gokhman, 
I. Grynyova. Thermal 
Deformation Waves in 
Heterogeneous 
Materials. Industrial 
Engineering Materials 
Science and New 
Technologies. Vol. XXV, 
4 (2018), pp. 35-38, 
ISSN 2587-3474, 
elISSN 2587-3482
11. Заволока М.В., 
Шинкевич Е.С., Плит 
О.Д. Изменение 
физико-механических 
характеристик бетона 
в зависимости от 
дозировки ПАВ, 
Вісник ОДАБА. 
Випуск №77, 2019. с. 
142-149.
12.  EFFECTIVE 
BUTTING JOINTS OF 
ROD ARMATURE IN 
MODERN 
MONOLITHIC 
HOUSING\ Вісник 
ОДАБА. 2019. №74. С. 
9-16.
13. Усиление 
железобетонных 



конструкций 
внешним 
армированием 
композитными 
материалами / 
Заволока М.В., 
Заволока Ю.М., 
Заволока Ю.В. Бетон и 
железобетон в 
Украине, №5 2018, С. 
18-22
14. Заволока М.В. 
Факторы, влияющие 
на устойчивость 
асфальтобетонного 
покрытия к 
образованию 
колейности.  
ЗаволокаМ.В., 
МишутинА.В.,  
Твердохлеб А.Л./ 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури-2017.-
Випуск №68 с. 76-85
15.Plit A.D., Zavoloka 
M.V., Shynkevych O.S. 
Сhange of the physical 
and mechanical 
characteristics of 
concrete depending on 
the dosage of surface 
additives Вісник 
ОДАБА 2019. – Вип. 
№ 77, с. 142-149.
16. Kryzhanovskiy V.O., 
Kroviakov S.O. 
Zavoloka M.V. 
Influence of metakaolin 
on properties of 
concrete modified with 
polycarboxylate 
admixture for rigid 
pavement repair. 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури, 2021, 
№82, C.90-97 DOI: 
10.31650/2415-377X-
2021-82-90-97
Пункт 3:
1. Навчальний 
посібник «Монолітне 
домобудування»,Заво
лока М.В., Заволока 
Ю.М., Заволока Ю.М., 
2019, 246 с.
Пункт 4
1. Заволока 
М.В.,Заволока Ю.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування» для 
студентів 
спеціальності 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». – Одеса: 



ОДАБА, 2017р. – 33 с.
2. Заволока М.В., 
Заволока 
Ю.В.Методичні 
вказівки з дисципліни 
«Каркасно-монолітне 
домобудування»  до 
самостійної роботи 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів», Одеса: 
ОДАБА, 2017р. – 208 
с.
3. Заволока М.В., 
Заволока Ю.В., 
Панасюк В.О., 
Виноградський В.М. 
«Каркасно-монолітне 
домобудування»  до 
самостійної роботи 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів», Одеса: 
ОДАБА, 2018р. – 39 с.
4. Заволока М.В., 
Хлицов М.В., Вировой 
В.М., Суханов В.Г., 
Довгань О.Д. 
Методичні вказівки до 
розробки отестаційної 
випускової роботи для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
освітньо-професійної 
програми «Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів», Одеса 
2021р. - 65 с.
5. Заволока М.В., 
Шевченко В.В., Пліт 
О.Д. Методичні 
вказівки з дисципліни 
«Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домодування»  для 
студентів 
спеціальності 192 - 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
ступеня вищої освити 
«Магістр» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів», Одеса: 
ОДАБА, 2021р. – 45 с.

Пункт 8:
1. Керівник науко-
дослідної 
випробувальної 
лабораторії, 
акредитованою 



дежстандартом 
України (2014-2019 
рр.) Наказ №58 від 
21.05.2001.
Пункт 11
1. Керівник науково-
технічної продукції 
згідно договору з 
Товаривство з 
обмеженою 
відповідальністю НВЦ 
«Екострой»
Пункт 12
1. Заволока М.В., 
Вировой В.М. 
Мониторинг контроля 
качества материалов в 
строительстве.  Збірка 
тез доповідей науково-
практичної 
конференції м.Одеса, 
22-24 вересня 
«Будівництво в 
сейсмічних районах 
України». 2018 р. – 
Одеса; ОДАБА, 2018р. 
с. 102.
2. Заволока М.В., 
Заволока Ю.М., 
Заволока Ю.В. Збірка 
тез доповідей 
всеукраїнскої науково-
практичної 
конференції м.Одеса, 
16-17 листопада 
«Експлуатація та 
реконструкція 
будівель і споруд». 
Усиление 
железобетонных 
конструкций 
внешним 
армированием 
композитными 
материалами. 2017 р. 
– Одеса; ОДАБА, 
2017р. с. 45-48.
3. Заволока М.В., 
Вировий В.М., 
Жуковський В.К., 
Гохман А.Р.  
Оптимизация 
инженерной 
сейсморазведки почв, 
склонных к 
карстованию. Збірка 
тез доповідей 
всеукраїнскої науково-
практичної 
конференції м.Одеса, 
10-14 вересня 
«Будівництво в 
сейсмічних районах 
України». 2018 р. – 
Одеса; ОДАБА, 2018р. 
-  с. 75-76
4. Заволока М.В., 
Текстурный способ 
оценки структуры КН 
// Жуковский В.К., 
Гохман А.Р., Выровой 
В.Н., Сборник тезисов 
конференции 
«Структурообразован
ия и разрушение КСМ 
конференция 11-13 
апреля 2018г. ¬– 
Одесса; ОДАБА, 
2018р. - с. 34-35
 5. Заволока М.В., 
Геліотехнології в 



прискоренні 
твердіння бетону // 
Назаренко П.В., 
Зенченко Д.А., Зотова 
Ю.Ю. Сборник 
тезисов конференции 
«Структурообразован
ия и разрушение КСМ 
конференция 11-13 
апреля 2018г. ¬– 
Одесса; ОДАБА, 
2018р. с. 105.
6. Заволока М.В., 
Шиманская О.О., 
Панасюк В.А. 
Фасадные 
термопанели с 
защитным кварцево-, 
мраморно-, 
акриловым 
покрытием. 
Матерыали 6-ъ 
мыжнародноъ 
науково-практичноъ 
конференцыъ 
«Енергоефективні 
технології в міському 
будівництві та 
господарстві» 17-18 
листопада 2016 р. С. 
78-81.
7. Заволока М.В., 
Вировой В.Н., 
Формирование 
тепловых потоков в 
строительных 
композитах Збірка тез 
міжнародної наукової 
конференції 
«Структуроутворення 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» 23-24 
квітня 2019р. – Одеса; 
ОДАБА, 2019р./  С. 17-
19
8. Заволока М.В., 
Мишутин А.В., Кинтя 
Лучия Управление 
структурой бетона 
цементобетона 
дорожных покрытий 
Збірка тез 
міжнародної наукової 
конференції 
«Структуроутворення 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» 23-24 
квітня 2019р. – Одеса; 
ОДАБА, 2019р./  С. 67-
69
9. Заволока М.В., 
Шинкевич Е.С., Плит 
А.Д. Изменение 
физико-механических 
характеристик бетона 
в зависимости от 
дозировки добавок 
ПАВ Збірка тез 
міжнародної наукової 
конференції 
«Структуроутворення 
міцність та 
руйнування 



композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» 23-24 
квітня 2019р. – Одеса; 
ОДАБА, 2019р.  С. 75-
77
10. Заволока М.В., 
Пліт О.Д., Шевченко 
В.В. Особливості 
використання фібри в 
будівництві Тези 
доповідей 75-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії, 16-17 травня 
2019р. – Одеса;  
ОДАБА, 2019р./ С. 44
11. Заволока М.В., 
Мишутин А.В., 
Пехтерева А.А. 
Цементобетонные 
покрытия 
вертолетных 
площадок с 
использованием 
резистивного 
материала Збірка тез 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво» 30 
травня 2019р. – Одеса; 
ОДАБА, 2019р / С. 64-
66
12. Theoretical aspects 
of the use of passive 
engineering seismic 
exploration, Zhukovsky 
V. K., Gokhman A. R., 
Grynyova I.I. 
Proceedings of I 
international and 
practical conference 
«Eurasian scientific 
congress».Barcelona, 
2020, pp.201-205.
13. Kroviakov S.O., 
Dudnik L.V., Zavoloka 
M.V. Properties of 
structural expanded 
clay lightweight 
concrete with different 
types of porous sands. 
Journal of Engineering 
Science Vol. XXVII, no. 
1 (2020), pp. 36 - 42. 
doi:10.5281/zenodo.371
3362
14. Порівняння 
міцності і 
довговічності бетонів 
на сульфатостійкому 
портландцементі 
ССПЦ 400-Д0 та 
портландцементі з 
добавкою пуцолани 
ПЦ ІІ/А-П-500 Р-Н. 
С.О. Кровяков, А.В. 
Мішутін, Л.В. Дудник, 
М.В. Заволока, Г.Г. 
Ткаченко. Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури, 2019, 
№75, С. 91-98 
15. Кровяков С.О., 
Заволока М.В., 



Крижановський В.О., 
Волчук В.М. Пошук 
підходів до 
ранжування критеріїв 
якості 
керамзитобетону. 
Тези доповідей 
міжнародної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
інженерної механіки». 
Одеса: ОДАБА, 2019, 
С.166-168
16. Mishutin A., 
Kroviakov S., Zavoloka 
M., Bogutsky V, 
Stanchyk Ie. Increasing 
the durability of 
expanded clay 
lightweight concretes 
for thin-walled 
hydraulic engineering 
structures. Meridian 
Ingineresc, Journal of 
technical university of 
Moldova and 
Moldavian engineering 
association, 2016, №4, 
pp.42-45.
17. Valerij Vyrovoy, 
Oxana Korobko, Mihail 
Zavoloka, Olga 
Kotsiurubenko, 
Structural material 
scince. Meridian 
Ingineresc, Journal of 
technical university of 
Moldova and 
Moldavian engineering 
association, 2017, №2, 
pp.26-30
18. Denis Danilenko, 
Michael Zavoloka, Vasyl 
Karpiuk, Irina Karpiuk, 
Ion Rusu, LOAD-
BEARING CAPACITY 
OF DAMAGED 
REINFORCED 
CONCRETE SPAN 
STRUCTURES 
STRENGTHENED 
WITH PRESTRESSED 
METAL CASINGS. 
Meridian Ingineresc, 
Journal of technical 
university of Moldova 
and Moldavian 
engineering association, 
2020, №2, 
19. Ion Rusu, Artur 
Khudobych, Alina 
Tselikova, Vasyl 
Karpiuk, Irina Karpiuk, 
Michael Zavoloka, 
FEATURES OF THE 
STRESS-STRAIN 
BEHAVIOUR OF THE 
BASALT FIBRE 
REINFORCED 
CONCRETE BEAM 
STRUCTURES. 
Meridian Ingineresc, 
Journal of technical 
university of Moldova 
and Moldavian 
engineering association, 
2020, №2, 
20. Diana Antonova, 
Michael Zavoloka, Vasyl 
Karpiuk, Irina Karpiuk, 
Ion Rusu, STRENGTH, 



CRACTIC 
RESISTANCE AND 
DEFORMATIVITY OF 
REINFORCED 
CONCRETE BEAMS 
DAMAGED BY 
THROUGH CRACKS, 
REINFORCED 
CARBON FIBER. 
Meridian Ingineresc, 
Journal of technical 
university of Moldova 
and Moldavian 
engineering association, 
2020, №1, pp. 50-63.
21. Выровой В.Н., 
Суханов В.Г., Заволока 
М.В. Свойства 
строительных 
композитов. Тези 
доповідей 76-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії, 21-22 травня 
2020р. – Одеса;  
ОДАБА, 2020р./ С. 41
22. Заволока М.В., 
Шевченко В.В., Пліт 
О.Д., Климов Н. Г. 
Зелена енергія в 
виробництві бетону. 
Тези доповідей 76-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії, 21-22 травня 
2020р. – Одеса;  
ОДАБА, 2020р./ С. 48
23. Заволока М.В., 
Пліт О.Д., Шинкевич 
О.С., Перспективи 
використання 
геліокамер в 
виробництві 
арболітобетоних 
виробів для приміскої 
забудови ІІI 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси» 
Одеса 2020 р.
24. Заволока М.В., 
Плит А.Д., Шинкевич 
Е.С., Использование 
гелиоэнергии при 
производстве 
арболита Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Структуроутворення 
та руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» Одесса 
2021 р. с. 77
25. Заволока М.В., 
Пліт О.Д., Климов 
М.Г. Сучасна 
геліоенергетика у 
виробництві бетонних 
виробів, Збірка тез 
доповідей 77 науково-
технічної конференції 



професорсько-
викладацького складу 
академії Одесса 2021 
р. с. 46
26. Шевченко В.В., 
Вировий В.М., 
Закорчемний Ю.О., 
Заволока М.В.
Вплив довкілля на 
стійкість бетонів. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Структуроутворення 
та руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій» Одесса 
2021 р. с. 87 
27. Руссу І.В., Мішутін 
А.В., Заволока М.В., 
Кінтя Л. Вибір 
оптимальних складів 
фібробетонів 
жорстких дорожних 
покриттів. 
Міжнародна науково-
технічна конференція  
«Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво» Одеса 
2020 р. с. 66
28. Мішутін А.В., 
Заволока М.В., Руссу 
Ю. Фибробетон для 
дорожной одежды. 
Міжнародна науково-
технічна конференція  
«Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво» Одеса 
2020 р. с. 71
29. Заволока М.В., 
Шевченко В.В., Пліт 
О.Д., магістрант  
Козачук А.А. 6. 
Сучасна   
геліоенергетика  у  
виробництві  
бетонних  виробів, 77-ї 
Науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії Одеса – 2021
Пункт 14
1. Студентська 
науково-дослідна 
робота Сушицька Л.Е., 
Більков К.О. 
«Екологічне 
будівництво» 
пройшла І тур 
Всеукраїнского 
конкурсу науково-
дослідних робіт, та 
вийшла до ІІ туру (м. 
Харків).
2. Керівник постійно 
діючого студентського 
наукового гуртка 
«Особливості 
контролю моніторінгу 
якості у будівництві».
3. Науковий керівник 
наукового гуртка 
«Монолітне 
домобудування» наказ 
№228/од від 
27.09.2019р.
Пункт 19



1. Дійсний член 
Академії Будівництва 
України диплом 
№1211
Пункт 20
Науковий керівник 
госпдоговірних НДР 
тем 2016-2021рр. 
1. Договір №4536 от 
30.03.20р. 
2. Договір №4593 от 
02.04.21р.
Розробник робочих 
програм та навчально-
методичних 
матеріалів
4.Посилання на 
профілі та публікації:
1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57219482437
2. профіль 
WebofSciencе:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/29854677 
2. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=r11my1wA
AAAJ

12064 Жусь Оксана 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеська 
державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
1994, 

спеціальність:  
Виробництво 
будівельних 
виробів та 

конструкцій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050581, 

виданий 
05.03.2019

26 Економіка 
галузі

1. к.ек.н., 08.00.04 
Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 
(ДК 050581), тема 
дисертації: 
«Організаційно-
методичні засади 
інтеграції підприємств 
будівельної сфери»;
2. Стажування 2019 р. 
Вища технічна школа 
(м.Катовіце, 
Республіка Польща), 
тема  «Innovation 
technologies in 
educations», наказ про 
зарахування№745/вк 
від 12.11.2019 р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,10,11,12,14;
Пункт 1:
1) Svetlana Rakytska, 
Oksana Zhus, Vladimir 
Mishchenko Factors of 
the country's energy 
security // Economic 
and Social Development 
(Book of Proceedings), 
32nd International 
Scientific Conference 
on Economic and Social 
Development / Editors: 
Anatolij V. Kovrov, Oleg 
A. Popov, Anita Ceh 
Casni – Odessa, 21-22 
June 2018. p.191-198. - 
http://www.esd-
conference.com/upload



/book_of_proceedings/
Book_of_Proceedings_
esd Odessa 
2018_Online.pdf.
2) Жусь О.М,. 
Ракицька С.О. 
Перспективи розвитку 
будівельного 
виробництва в межах 
інтегрованої 
структури / Молодий 
вчений. – 2016. - 
№2(39). – 925 с. – С. 
852 – 856. Журнал 
включено до 
міжнародних 
каталогів наукових 
видань і 
наукометричних баз: 
РИНЦ, Scholar Google, 
OAJI, Cite Factor, 
Research Bible, Index 
Copernicus
3) Жусь О.М. 
Перспективні форми 
комплексного 
використання 
вторинної сировини 
на підприємствах 
будівельного 
комплексу 
[Електронний ресурс] 
/ О.М. Жусь // 
Економіка та 
суспільство. – 2016. - 
№7 – Режим доступу 
до журналу: 
http://economyandsoci
ety.in.ua. Журнал 
включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus
4) Ракицька С.О., Жусь 
О.М. Використання 
матричних методів 
портфельного аналізу 
при проектуванні 
вертикально-
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9) Жусь О.М., Камбур 
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Групп», довідка вих. 
132 від 04.11. 2019.
Пункт 12:
1) Жусь О.М., 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 20. 
Розробляти 
завдання на 
проектування, 
технічні умови, 
стандарти 
підприємств, 
інструкції та 
методичні вказівки 
по використанню 
коштів, технологій 
і устаткування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

ПРН 19. Управляти 
технологічним 
процесом 
насиченим 
сучасним, 
високоавтоматизо
ваним 
обладнанням, а 
також придбання 
навиків поєднання 
різноманітних 
технологічних 
операцій і різних 
форм організації 
виробництва в 
єдиному 
виробничому 
процесі

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Енергозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування



ПРН 18. Вести 
організацію, 
вдосконалення і 
освоєння нових 
технологічних 
процесів 
виробничого 
процесу на 
підприємстві або 
ділянці, контроль 
за дотриманням 
технологічної 
дисципліни, 
обслуговуванням 
технологічного 
обладнання та 
машин

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

Енергозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

ПРН 17. Володіти 
сучасними версіями 
систем управління 
якістю в 
конкретних умовах 
виробництва на 
основі міжнародних 
стандартів

Структуроутворення, 
твердіння та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Вступ в комп’ютерне 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Енергозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

ПРН 16. 
Застосовувати 
відповідні кількісні 
математичні, 
наукові і технічні 
методи, а також 
комп’ютерне 
програмне 
забезпечення для 
вирішення 
інженерних завдань

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

Вступ в комп’ютерне 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Структуроутворення, 
твердіння та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування



Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

ПРН 15. 
Застосовувати 
придбані знання 
для оцінки 
подальшої 
експлуатаційної 
придатності 
будівлі та споруди 
або розробки 
проекту 
відновлення цієї 
придатності

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

ПРН 14. Володіти 
методами оцінки 
технічного стану 
будівель, споруд, їх 
частин та 
інженерного 
обладнання

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

ПРН 12. 
Застосовувати 
теоретичні знання 
у вирішенні 
конкретних 
питань економіки, 
планування та 
організації роботи 
будівельних 
підприємств

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

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

Іспит, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

ПРН 13. Вести 
організацію 
налагодження, 
випробування і 
здачі в 
експлуатацію 
об'єктів, зразків 
нової та 
модернізованої 
продукції, що 
випускається 
підприємством

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Енергозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 



роботи, усне опитування
ПРН 11. Володіти 
методами 
організації 
безпечного ведення 
робіт, 
профілактики 
виробничого 
травматизму, 
професійних 
захворювань, 
запобігання 
екологічним 
порушень

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

ПРН 6. 
Моделювати, 
спрощувати, 
адекватно 
представляти, 
порівнювати, 
використовувати 
відомі рішення в 
новому додатку, 
якісно оцінювати 
кількісні 
результати, їх 
математично 
формулювати

Вступ в комп’ютерне 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Енергозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

ПРН 9. Володіти 
знаннями методів 
проектування 
інженерних споруд, 
їх конструктивних 
елементів, 
включаючи 
методики 
інженерних 
розрахунків 
систем, об'єктів і 
споруд

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

ПРН 8. 
Організувати 
роботи щодо 
здійснення 
авторського 
нагляду при 
виробництві, 
монтажі, наладці, 
здачі в 
експлуатацію 
продукції та 
об'єктів 
виробництва

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Енергозбереження в Лекційні заняття, практичні Залік, розрахунково-



будівельній індустрії заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

ПРН 7. 
Організувати 
роботу колективу 
виконавців, 
приймати 
виконавські 
рішення, 
визначати порядок 
виконання робіт, 
бути готовим до 
лідерства

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

ПРН 5. 
Акцентовано 
формулювати 
думку в усній і 
письмовій формі 
державною та 
іноземною мовою

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

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

Іспит, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Енергозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Структуроутворення, 
твердіння та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування



матеріалів

Вступ в комп’ютерне 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування

ПРН 4. 
Структурувати 
знання, готовність 
до вирішення 
складних і 
проблемних питань

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Структуроутворення, 
твердіння та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Вступ в комп’ютерне 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Енергозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

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

Іспит, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

ПРН 3. 
Демонструвати 
навички 
самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
бути критичним і 
самокритичним

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Структуроутворення, 
твердіння та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Вступ в комп’ютерне 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, курсова робота, усне 
опитування, тестування



Енергозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ресурсозбереження в 
будівельній індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

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

Іспит, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

ПРН 2. Володіти 
способами фіксації і 
захисту об'єктів 
інтелектуальної 
власності, 
управління 
результатами 
науково-технічної 
діяльності та 
комерціалізації 
прав на об'єкти 
інтелектуальної 
власності

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

ПРН 1. Знати свої 
права і обов’язки 
як члена 
суспільства, 
усвідомлювати 
цінності 
громадянського 
суспільства, 
верховенства 
права, 
прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

ПРН 10. Вести 
розробку ескізних, 
технічних і робочих 
об'єктів з 
використанням 
засобів 
автоматичного 
проектування

Технологія 
гідроізоляційних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Технологія 
оздоблювальних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Сучасні технології 
залізобетонних 
конструкцій та 
каркасно-монолітного 
домобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Проектування та 
управління 
підприємством 
будівельної індустрії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально-ілюстративні

Залік, письмове та усне 
повідомлення, експрес 
опитування за темами аудіо 
курсу, письмові контрольні 
роботи, усне опитування

 


