


















 

 

 

 

 

Архітектурна школа Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури має багаторічні традиції та готує добре освічених молодих 

фахівців. У процесі підготовки архітектурних кадрів особливе значення 

має формування творчої позиції архітектора, її тісний взаємозв'язок з 

національними традиціями, соціальними і культурними аспектами 

архітектурної діяльності. 

       Спеціалізації:  
� Архітектура будівель і споруд 

� Містобудування 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - БАКАЛАВР 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 192 Будівництво і цивільна інженерія 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Рівень програми Першій рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Надати освіту в області архітектури з широким доступом до працевлаштування, підготувати 

студентів із особливим інтересом до архітектурного проектування або містобудування для 

подальшого навчання. 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Архітектура 

2 Фокус програми: загальна / 

спеціальна 

Загальна освіта в області архітектури 

3 Орієнтація програми Програма сформована із врахуванням сьогоднішнього стану 

архітектури і орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра в області 

архітектури. 

4 Особливості програми Програма передбачає застосування ознайомчої, 

обмірювальної, живописної, малювальної та геодезичної 

практики, а також виробничої практики  в проектних 

організаціях 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в інститутах, компаніях, малих підприємствах та 

проектних організаціях та в державних органах, що пов’язані з 

архітектурою  ( архітектор) 

2 Продовження освіти Магістерські програми з архітектури; міждисциплінарні 

програми, близькі до  архітектури. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Лекції, практичні заняття в малих групах (проектування, 

малюнок, живопис, скульптура), лабораторні роботи, семінари, 

самостійна робота на основі підручників та конспектів, 

консультації з викладачами, підготовка бакалаврської роботи  з 

керівником  

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени; захист курсових проектів і робіт,  

графічні і розрахунково – графічні роботи, лабораторні звіти, 

презентації, захист бакалаврської роботи 
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Архітектура та містобудування 



 

 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість 

до застосування набутих компетентностей в широкому 

діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

� Групова робота. Здатність виконувати проектні 

роботи,наукові дослідження в групі під керівництвом 

лідера, подібні навички, що демонструють здатність до 

врахування строгих вимог до дисципліни, планування та 

управління часом. 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективного 

комунікування та представлення складної комплексної 

інформації у стислій формі усно та письмово, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідні технічні терміни. 

� Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із 

нефахівцями своєї галузі. 

� Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з 

погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу результатів архітектурної та 

містобудування діяльності на соціальну сферу та 

навколишнє середовище. Дотримуватись у своїй роботі 

правил безпеки. 

2 Фахові � Базові знання з природничих, точних та суспільних наук, 
необхідні для успішної професійної діяльності. Базові 

знання з областей наук, що вивчають явища, закономірності 

навколишнього світу та суспільства, закономірності їх 

функціонування.   

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Знання та 

розуміння теоретичних та практичних основ архітектурного 

проектування. 

� Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло 

професійних проблем і задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та вмінням використовувати 

отримані знання  та  вміння на практиці. 

� Обчислювальні навички. Здатність розуміти та уміло 

використовувати математичні та числові методи, які часто 

використовуються в архітектурному проектуванні; 

використовувати відповідне програмне забезпечення (мови 

програмування, пакети) для архітектурного проектування. 

� Творчі навички. Оволодіння творчими засобами 

образотворчого мистецтва (малюнком, живописом та 

скульптурою), методами моделювання та архітектурної 

графіки, архітектурної композиції  з метою використання в 

архітектурному проектуванні  

� Самонавчання. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел з метою самонавчання, 

підвищення своєї кваліфікації та оволодіння знаннями з 

нових областей, здатність до самостійного творчого пошуку,  

оволодіння  і вдосконалення здобутків в образотворчому 

мистецтві. 
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F Програмні результати навчання 

  Знання і розуміння: 
� Базові знання з гуманітарних та соціальних дисциплін, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 

особистості; розуміння причинно-наслідкових  зв’язків 

розвитку суспільства й уміння використовувати їх в 

професійній  і соціальній  діяльності; 

� базові знання з економічної теорії  та економіки галузі, що 

сприяють розумінню теоретичних основ економії та 

економічної діяльності підприємства; 

� базові знання з законодавства, що підвищують  загальну 

правову культуру та необхідні в професійній  діяльності; 

� базові знання про основи екології, принципи оптимального 

природокористування, безпеки життєдіяльності і охорони праці; 

� поглиблені  знання з дисциплін природничо-наукової 

(фундаментальної) підготовки, що вивчають явища та 

закономірності навколишнього світу, в обсязі необхідному 

для освоєння загально-професійних дисциплін та 

використання математичних методів в обраній професії; 

� глибокі знання з дисциплін загально-професійної та 

практичної підготовки (теорії і практики архітектурного 

проектування), які дозволяють здійснювати процес пошуку 

архітектурного рішення, розробки проекту та його втілення, 

в тому числі з використанням комп’ютерних технологій, 

координації дій учасників процесу створення об’єктів 

архітектури та містобудування. 

Застосування знань і розумінь: 
� Здатність застосувати професійно-профільні знання на 

практиці при     проектуванні  будівель і споруд, розробці 

містобудівної документації,  дотримуючись правил 

композиції, архітектурних стилів, принципів гармонічного 

сталого розвитку території,  державних будівельних правил, 

правил безпеки та доступності, етичних принципів як з 

погляду професійної чесності,  так і з погляду розуміння 

впливу результатів архітектурної діяльності на соціальну 

сферу та навколишнє середовище 

� здатність виконувати проектні роботи, наукові дослідження 

як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, подібні 

навички, що демонструють здатність до врахування строгих 

вимог до дисципліни, планування та управління часом;  

� здатність розуміти та уміло використовувати математичні та 

обчислювальні методи, які часто використовуються в 

архітектурному проектуванні; використовувати відповідне 

програмне забезпечення  для виконання проектних робіт; 

� здатність до ефективного комунікування та представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі усно та 

письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні 

технології та відповідні технічні терміни; вміння спілкуватися 
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   із нефахівцями своєї галузі як рідною, так і іноземною (як 

правило, англійською) мовами. 

Формування суджень: 
� Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел з метою самонавчання, підвищення своєї 

кваліфікації та оволодіння знаннями з нових областей; 

� здатність врахувати недоліки та переваги запропонованих 

рішень,  пошук шляхів оптимізації  архітектурних рішень. 
 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - МАГІСТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, які відносяться до області 

архітектури та містобудування з поглибленим засвоєнням методів аналітичного підходу до 

вирішення завдань в архітектурі та містобудуванні. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння більш складних програм для наукових 

дослідників (Н-лінія), викладачів (В-лінія). 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Архітектура, містобудування 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Формування середовища міст / об’єктів архітектури, 

містобудівних структур. 

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтованою, загальна та 

викладацька лінія є професійно орієнтованими, проектна лінія 

є практично орієнтованою. 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, наукові 

посади у сфері управління та досліджень: компанії, державні 

установи  з містобудування та архітектури. 

Посади в галузі проектування об’єктів архітектури та 

містобудування. 

2 Продовження освіти Докторські програми в галузі архітектури та містобудування. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання проектів, дослідницькі роботи, підготовка заключної 

магістерської роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, реферати, тестування, презентації, 

захист магістерської роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та практичних досягнень. 

� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

традиційних наукових концепцій. 
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  � Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій в 

галузі архітектури та містобудування (не фахівців). 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективної комунікації 

та представлення складної комплексної інформації у стислій 

формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні технічні терміни. 

� Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння 

в галузі архітектури та містобудування з метою адекватної 

роботи за майбутніми професіями та врахування впливу на 

соціальні проблеми.  

� Групова робота. Здатність виконувати проектні роботи, 

наукові дослідження в групі під керівництвом лідера, 

засвоювати подібні навички, що демонструють здатність до 

врахування строгих вимог до дисципліни, планування та 

управління часом. 

2 Фахові Для усіх ліній 
� Глибокі знання та розуміння. Поглиблені знання принципів і 

прийомів формування  об’єктів архітектури і містобудування 

з використанням відповідних аналітичних  підходів та 

технологій просторового моделювання. 

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати і аналізувати 

аспекти просторових проблем на абстрактному рівні шляхом 

декомпозиції їх на складові та синтезувати типологічні 

ситуації вирішення проблем. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 
� Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації або представляючи звіти) нові концептуальні 

задачі в області архітектури і містобудування, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, 

беручи до уваги наявні ресурси. 

� Уміння вчитися. Здатність сприймати ново здобуті знання в 

області архітектури і містобудування та інтегрувати їх з уже 

наявними. Здатність орієнтуватися на рівні спеціаліста в 

певній вузький області, яка лежить поза межами вибраної 

спеціалізації.  

Додатково для викладацької лінії 
� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні методичні підходи в 

області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати викладацькі 

навички, які використовуються на практиці, ефективно 

застосовуючи основні педагогічні концепції. 

� Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької 

майстерності. 
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F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 
Знання і розуміння:  

� знання методології та методик наукових досліджень; 

� знання про сучасні принципи і прийоми формування  об’єктів 

архітектури і містобудування та тенденції їх розвитку; 

� знання та розуміння функціонування просторових 

містобудівних систем різного рівня; 

� знання спеціальних методів проектування об’єктів 

архітектури і містобудування; 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність використовувати знання і практичні навички 

аналітичного підходу при виборі оптимального просторового 

рішення об’єктів архітектури і містобудування; 

� здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення для проведення теоретичних досліджень та 

вирішення практичних завдань; 
� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною 

та іноземною (як правило, англійською) мовами; 

� здатність будувати відповідні моделі процесів, що 

відбуваються у містобудівних просторових  системах, 

досліджувати їх для отримання нових висновків та 

поглиблення розуміння функціонування цих систем.  

Формування суджень: 
� здатність оцінювати (на рівні експерта) та пропонувати свої 

нові рішення в галузі архітектури і містобудування, 

усвідомлюючи можливий вплив результатів проектно-

наукової діяльності на соціальну сферу і навколишнє 

середовище, дотримуючись принципів етики та безпеки. 

Додатково для наукової лінії 
Застосування знань і розумінь: 

� здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

� здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, спілкуючись з колегами та використовуючи 

інформаційні технології; 

� володіти теорією та практикою наукових досліджень. 

Додатково для викладацької лінії 

Знання і розуміння: 
� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати концепції викладання, які 

зустрічаються в літературних джерелах; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 
вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 
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Випускник спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» є 

основним учасником будівельного комплексу будь-якої країни в будь-

якій частині земної кулі. Саме інженер спеціальності «Будівництво та 

цивільна інженерія» зводить, експлуатує та реконструює всі будівлі та 

інженерні споруди на планеті. 

       Спеціалізації:  
� Промислове і цивільне будівництво 

� Автомобільні дороги і аеродроми 

� Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 

� Міське будівництво та господарство 

� Теплогазопостачання і вентиляція 

� Водопостачання та водовідведення 

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - БАКАЛАВР 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 192 Будівництво і цивільна інженерія 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Рівень програми Першій рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Надати освіту в галузі будівництва і цивільної інженерії з широким доступом до 

працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до промислового і цивільного 

будівництва, або міського будівництва та господарства, або технології будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів, або автомобільних доріг і аеродромів, або теплогазопостачання і 

вентиляції, або водопостачання та водовідведення для подальшого навчання. 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Будівництво і цивільна інженерія 

2 Фокус програми: загальна / 

спеціальна 

Загальна освіта в області будівництва і цивільної інженерії 

3 Орієнтація програми Програма базується на загальновідомих наукових результатах із 

врахуванням сьогоднішнього стану будівництва і цивільної 

інженерії; орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра в області 

промислового і цивільного будівництва, міського будівництва та 

господарства, технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів, автомобільних доріг і аеродромів, теплогазопостачання 

і вентиляції, водопостачання та водовідведення 

4 Особливості програми Програма передбачає застосування практики на підприємствах 

будівельного комплексу 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в інститутах, компаніях, малих підприємствах та 

проектних організаціях будівельного комплексу (інженер-

проектувальник, інженер-технолог, інженер-конструктор тощо). 

2 Продовження освіти Магістерські програми з будівництва і цивільної інженерії; 

міждисциплінарні програми, близькі до будівництва і цивільної 

інженерії. 
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D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих 

групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, 

консультації з викладачами, підготовка бакалаврської роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, 

поточний контроль, курсові проекти та роботи, захист 

бакалаврської роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість 

до застосування набутих компетентностей в широкому 

діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

� Групова робота. Здатність виконувати проектні роботи, 

наукові дослідження в групі під керівництвом лідера, подібні 

навички, що демонструють здатність до врахування строгих 

вимог до дисципліни, планування та управління часом. 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективного 

комунікування та представлення складної комплексної 

інформації у стислій формі усно та письмово, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідні технічні терміни. 

� Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із 

нефахівцями своєї галузі. 

� Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з 

погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу результатів інженерної діяльності на 

соціальну сферу та навколишнє середовище. Дотримуватись 

у своїй роботі правил безпеки. 

2 Фахові Для усіх спеціалізацій 

� Базові знання з природничих, точних та суспільних наук, 
необхідні для успішної професійної діяльності. Базові 

знання з областей наук, що вивчають явища, закономірності 

навколишнього світу та суспільства, закономірності їх 

функціонування.   

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Знання та 

розуміння теоретичних основ класичної механіки, 

будівельної механіки, фізики, будівельної фізики, геодезії, 

будівельного матеріалознавства, будівельних конструкцій та 

мереж, знання з використання об’ємно-планувальних 

рішень для подальшого проектування, знання з будівельних 

процесів та організації будівельного виробництва. 

� Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло 

професійних проблем і задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та вмінням використовувати 

отримані знання на практиці.   

� Обчислювальні навички. Здатність розуміти та уміло 

використовувати математичні та числові методи, які часто 

використовуються у будівництві і цивільній інженерії; 

використовувати відповідне програмне забезпечення (мови 

програмування, пакети) для проведення розрахунків в 

будівництві і цивільній інженерії. 
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  � Самонавчання. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел з метою самонавчання, 

підвищення своєї кваліфікації та оволодіння знаннями з 

нових областей. 

Спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво» 

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Здатність 

використовувати професійно-профільовані знання під час 

проектування та будівництва промислових та цивільних 

будівель і споруд. 

Спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми» 

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Здатність 

використовувати професійно-профільовані знання під час 

проектування та будівництва автомобільних доріг та 

аеродромів. 

Спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій,  

виробів і матеріалів» 

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Здатність 

проводити випробуівння будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій, знання технологічних процесів їх виготовлення. 

Спеціалізація «Міське будівництво та господарство» 

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Здатність 

використовувати професійно-профільовані знання під час 

проектування міст та міської інфраструктури. 

Спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» 

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Здатність 

застосовувати знання та навички для розв’язання якісних і 

кількісних задач під час проектування систем 

водопостачання та водовідведення. 

Спеціалізація «Теплогазопостачання та водовідведення» 

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Здатність 

використовувати професійно-профільовані знання під час 

проектування систем теплогазопостачання та вентиляції. 

F Програмні результати навчання 

  Для усіх спеціалізацій 

Знання і розуміння: 
� Базові знання з суспільних наук про основи соціології, 

психології, що сприяють розвитку загальної культури й 

соціалізації особистості; 

� базові знання з фундаментальних природничих наук 

(фізика, хімія, екологія) та математики, в обсязі, 

необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін 

та використання математичних методів в обраній професії; 

� базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; 

� базові знання з філософії, вітчизняної та світової історії і 

культури, політології, розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку суспільства й уміння використовувати їх в 

професійній і соціальній діяльності; 

� базові знання з організації виробництва, праці і управління, 

економіки галузі; 
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   � базові знання про історію, сучасний стан і перспективи 

розвитку будівництва; 

� глибокі знання та розуміння теоретичних основ теоретичної 

механіки, будівельної механіки, фізики, будівельної фізики, 

геодезії, будівельного матеріалознавства, будівельних 

конструкцій та інженерних мереж, будівельних процесів. 

Застосування знань і розумінь: 
� Здатність виконувати проектні роботи, наукові дослідження в 

будівництві як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, 

подібні навички, що демонструють здатність до врахування 

строгих вимог до дисципліни, планування та управління часом; 

� здатність розуміти та уміло використовувати математичні та 

числові методи, які часто використовуються у будівництві; 

� використовувати відповідне програмне забезпечення (мови 

програмування, пакети) для проведення розрахунків у 

будівництві; 

� здатність до ефективного комунікування та представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі усно та 

письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні 

технології та відповідні технічні терміни; вміння спілкуватися 

із нефахівцями своєї галузі як рідною, так і іноземною (як 

правило, англійською) мовами. 

Формування суджень: 
� Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел з метою самонавчання, підвищення своєї 

кваліфікації та оволодіння знаннями з нових областей. 

Спеціалізація «Промислове і цивільне будівництво» 

Знання і розуміння: 
� Знання з визначення напружено-деформованого стану 

конструктивних елементів і будівлі в цілому; 

� знання з контролю якості виконання будівельно — 

монтажних робіт; 

� поглиблені знання з технології будівництва; 

� знання систем автоматичного проектування (САПР) 

будівельних конструкцій. 

Застосування знань і розумінь: 
� Здатність проектування металевих, залізобетонних, 

кам’яних, дерев’яних та композитних конструкцій; 

� здатність, організувати будівельні процеси та керувати ними.  

Формування суджень: 
� Виробити певну систему мислення, свої погляди, здатність 

бачити перспективи розвитку будівельної галузі; 

� здатність оцінити недоліки та переваги, запропонувати 

рішення щодо оптимізації конструкцій та правил 

експлуатації будівель і споруд. 

Спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми» 

Знання і розуміння: 
� Знання основ проектування дорожніх та аеродромних одягів; 

� поглиблені знання з будівництва, експлуатації автодоріг та 

інженерних мереж на автодорогах; 

� знання з проектування інженерних споруд на автомобільних 

дорогах та аеродромах. 
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  Застосування знань і розумінь: 
� Здатність виконувати інженерно-економічні, інженерно-

геодезичні вишукування автомобільних доріг та аеродромів 

та їх окремих структурних елементів; 

� здатність проводити ґрунтово-гідрологічні обстеження трас 

автомобільних доріг і територій та інженерні вишукування 

кар’єрів дорожньо-будівельних матеріалів і ґрунтів;  

� здатність проводити виробничо-технологічні процеси 

будівництва і реконструкції автомобільних доріг та аеродромів; 

� здатність розробляти окремі рішення при проектуванні 

геометрії дороги та аеродромної смуги, при проектуванні 

водоперепускних, водовідвідних і дренажних дорожніх та 

аеродромних споруд; 

� здатність проводити розробку проектів організації робіт зі 

спорудження, реконструкції, ремонту та експлуатації 

автомобільних доріг та їх елементів, проектів і схем розвитку 

дорожньо-транспортної інфраструктури; 

� здатність розробляти, приймати рішення щодо процесів з 

утилізації відходів у дорожньо-транспортному комплексі;  

� здатність проводити контроль стану доріг та аеродромних 

смуг. 

Формування суджень: 
� Здатність оцінити недоліки та переваги, запропонувати 

рішення щодо оптимізації конструкції та правил експлуатації 

автомобільних доріг і аеродромів. 

Спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій,  

виробів і матеріалів» 

Знання і розуміння: 
� Поглиблені знання складу будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій; 

� знання основних технологічних процесів на будівельному 

виробництві.  

Застосування знань і розумінь: 
� здатність робити правильний та раціональний вибір 

конструкційних матеріалів при виготовленні будівельних 

конструкцій; 

� здатність проектувати технологічні процеси виготовлення 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; 

�  Здатність проводити підготовку виробництва і 

технологічний супровід виготовлення будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів; 

� Здатність проводити контроль якості будівельних матеріалів 

і напівфабрикатів. 

Формування суджень: 
� Виробити певну систему мислення, свої погляди, здатність 

бачити перспективи розвитку будівельної галузі; 

� здатність оцінити недоліки та переваги, запропонувати 

рішення щодо оптимізації технології виробництва 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. 
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  Спеціалізація «Міське будівництво та господарство» 

Знання і розуміння: 
� Знання з обслуговування та керування системою збору 

твердих побутових відходів; 

� знання з проектування, влаштування та обслуговування 

зелених насаджень та парків; 

� знання з проектування, будівництва та експлуатації вулиць 

населених пунктів; 

� знання з проектування, будівництва та експлуатації міських 

інженерних мереж; 

� знання з експлуатації систем міського пасажирського 

транспорту; 

Застосування знань і розумінь: 
� Здатність проектувати та забезпечувати діяльність міських 

інженерних систем; 

� здатність проводити контроль стану будівельних об’єктів; 

� здатність виконувати проекти з благоустрою та  планування, 

забудови населених пунктів і їх елементів, проекти 

дорожньо-транспортної інфраструктури населених пунктів, 

проекти інженерної підготовки території забудови 

населеного пункту. 

Формування суджень: 
� Здатність оцінити недоліки та переваги, запропонувати 

рішення щодо оптимізації міської інфраструктури; 

� виробити певну систему мислення, свої погляди, здатність 

бачити перспективи розвитку будівельної галузі. 

Спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» 

Знання і розуміння: 
� поглиблені знання з проектування систем водопостачання та 

водовідведення; 

� поглиблені знання з гідравліки та теоретичних основ 

очищення природних та стічних вод; 

� поглибленні знання з впровадження технологічних процесів 

і режимів роботи та пусконалагоджувальних робіт 

устаткування, споруд і систем водопостачання та 

водовідведення; 

� знання про забезпечення функціонування елементів 

водогосподарських мереж і споруд; 

Застосування знань і розумінь: 
� Здатність проектувати системи водопостачання та 

водовідведення; 

� здатність виконувати контроль за технологічними 

процесами та режимом роботи водогосподарських об’єктів; 

� здатність здійснювати технічний нагляд за роботою 

устаткування, споруд і систем водопостачання та 

водовідведення. 

Формування суджень: 
� Здатність оцінити недоліки та переваги, запропонувати 

рішення щодо оптимізації систем водопостачання та 

водовідведення, технологічних процесів очищення 

природних та стічних вод. 
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  Спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» 

Знання і розуміння: 
� глибокі знання та розуміння теоретичних основ 

термодинаміки, теплотехніки, гідравліки та аеродинаміки; 

� знання теплотехнічних характеристики огороджуючих 

конструкцій; 

� базові знання про пусконалагоджувальні роботи устаткування, 

споруд і систем теплогазопостачання і вентиляції; 

� базові знання про забезпечення безпечної експлуатації 

елементів теплогазопостачання і вентиляції; 

� базові знання з впровадження технологічних процесів і 

режимів роботи устаткування, споруд і систем 

теплогазопостачання і вентиляції; 

� поглиблені знання і розуміння конструкції теплогенеруючих 

установок та машин для транспортування газів і рідини. 

Застосування знань і розумінь: 
� Здатність проводити аналіз і розрахунок теплообмінних 

процесів та апаратів; 

� здатність проектувати системи теплогазопостачання, 

вентиляції та кондиціонування повітря; 

� здатність проводити вибір і розрахунок гідравлічних та 

аеродинамічних машин, теплогенеруючих установок, 

проводити теплотехнічні розрахунки огороджень будівель. 

� здатність проводити контроль роботи систем опалення, 

вентиляції та кондиціонування повітря, теплотехнічних 

характеристик огороджуючих конструкцій. 

Формування суджень: 
� Здатність оцінити недоліки та переваги, запропонувати 

рішення щодо оптимізації схем теплопостачання, 

газопостачання, вентиляції та кондиціювання. 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, що відносяться до області 

промислового і цивільного будівництва та нададуть їм можливість виконувати свою роботу 

самостійно. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників 

та розробників (Н – наукова лінія), менеджерів (експертів та керівників) в області 

будівництва і цивільної інженерії (П – лінія), викладачів (В – лінія) 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Промислове і цивільне будівництво 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Усі лінії мають спеціалізацію: промислове і цивільне 

будівництво. 
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3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, викладацька -  

професійно орієнтована, менеджерська лінія є практично 

орієнтована 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, робочі 

місця в проектних організаціях, керівні посади у сфері 

управління та досліджень, робочі місця в компаніях та 

державні установи будівельної індустрії. 

2 Продовження освіти Докторські програми у галузі будівництва і цивільної інженерії 

та суміжних областях. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської 

роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 

� Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у 

галузі будівництва і цивільної інженерії для загальної 

публіки (не фахівців). 

� Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння 

ролі будівництва і цивільної інженерії в суспільстві з метою 

адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування 

впливу на соціальні проблеми. 

2 Спеціальні Для усіх ліній 

� Глибокі знання та розуміння. Поглиблені знання 

спеціальних методів розрахунків будівельних конструкцій. 

Використовувати знання про спеціальні будівельні 

конструкції та інженерні споруди, технологію їх зведення. 

Знання про сучасний стан архітектурно-будівельного 

законодавства, економічні та управлінські аспекти 

діяльності будівельної організації. 

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

� Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі 

будівельних конструкцій, досліджувати їх для отримання 

нових висновків та поглиблення розуміння функціонування 

будівельних конструкцій та процесів, які з ними відбуваються. 

� Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і 

впроваджувати комп’ютерні програми та використовувати 

існуючі. 
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  � Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 

� Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області промислового та цивільного 

будівництва, вибирати належні напрями і відповідні методи 

для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

� Уміння учитися. Здатність сприймати новоздобуті та 

інтегрувати їх з уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні 

спеціаліста в певній вузький області будівництва і цивільної 

інженерії, яка лежить поза межами обраної спеціалізації. 

Додатково для викладацької лінії 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в області навчання. 

Додатково для менеджерської лінії 

� Глибокі знання та розуміння. Глибокі знання про 

реконструкцію та підсилення будівельних конструкцій, 

технологію робіт з використанням прогресивних матеріалів. 

Знання про будівництво у складних інженерно-геологічних 

умовах. Глибоке про сучасне геодезичне забезпечення 

будівництва. Знання про проектування енергозберігаючих та 

енергоефективних будівель. 

� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач у наукових та комерційних установах. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою 

та в області ділового адміністрування. 

� Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

літературний пошук джерел, які мають відношення до цих 

теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на 

фахових у цих областях статтях. 

F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 
Знання і розуміння: 

� знання про сучасні технології та методи організації 

будівництва, знання будівельних конструкцій, правил 

експлуатації та тенденцій розвитку промислового та 

цивільного будівництва; 

� знання про організаційні, економічні та правові основи 

функціонування підприємств різної форми власності; 

� знання спеціальних методів розрахунку будівельних 

конструкцій; 

� знання методології та методики наукових досліджень. 
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  Застосування знань і розумінь: 
� здатність використовувати знання і практичні навички при 

виборі оптимальної технології та організації будівництва 

спеціальних будівель і споруд; 

� здатність застосовувати системний підхід при розробці нових 

конструктивних рішень та технологій в будівельній галузі; 

� здатність використовувати професійно-профільні знання і 

практичні навички для вирішення конкретних інженерних 

завдань будівництва; 

� здатність застосовувати у практичній діяльності сучасні 

методи наукових досліджень, в тому числі шляхом побудови 

математичних моделей досліджуваних технічних систем та 

виконуваних ними робочих процесів і шляхом планування, 

виконання та аналізу результату експериментів в контексті 

існуючих теорій, робити відповідні висновки (включаючи 

ступінь невизначеності); 

� здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, необхідне для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; 
� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною 

та іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Формування суджень: 

� здатність оцінювати (на рівні експерту) та пропонувати свої нові 

технічні рішення в області промислового і цивільного 

будівництва, усвідомлюючи можливий вплив результатів 

інженерно-наукової діяльності на соціальну сферу і навколишнє 

середовище та дотримуючись принципів етики та безпеки.  

Додатково для наукової лінії 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

� здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, взаємокорисно спілкуючись з колегами та 

використовуючи інформаційні технології; 

� володіти теорією та практикою наукових досліджень. 

Додатково для викладацької лінії 

Знання і розуміння: 
� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати літературу в області викладання; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 

� вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 
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  Додатково для менеджерської лінії 

Знання і розуміння: 
� загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області; 

� розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до виявлення та аналізу різних типів складних 

управлінських проблем на рівні, що надасть можливість 

працевлаштування в наукових установах; 

� знання технологій робіт з використанням прогресивних 

будівельних матеріалів; 

� знання сучасного геодезичного забезпечення будівництва; 

� знання та розуміння особливостей проектування 

енергозберігаючих та енергоефективних будівель; 

� розуміння особливостей проектування будівель і споруд у 

складних інженерно-геологічних умовах.  

Застосування знань і розумінь: 
� здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні 

концепції наукового менеджменту та ділового 

адміністрування; 

� здатність проводити дослідження та діагностику стану 

будівель та споруд, виконувати розробку нових 

конструктивних рішень та технологій в будівництві; 

� здатність обрати оптимальну технологію, пристрої і 

матеріали для вирішення завдань будівництва; 

� здатність застосовувати системний підхід при розробці нових 

конструктивних рішень та технологій в будівельній галузі. 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, що відносяться до області 

автомобільних доріг і аеродромів  та нададуть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників 

та розробників (Н – наукова лінія), менеджерів (експертів та керівників) в області 

будівництва і цивільної інженерії (П – лінія), викладачів (В – лінія) 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Будівництво автомобільних доріг і аеродромів 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Усі лінії мають спеціалізацію: автомобільні дороги і аеродроми. 

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, викладацька -  

професійно орієнтована, менеджерська лінія є практично 

орієнтована 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 
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C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, робочі 

місця в проектних організаціях, керівні посади у сфері 

управління та досліджень, робочі місця в компаніях та 

державні установи будівельної індустрії. Робочі місця в 

дорожньо-будівельних підприємствах, організаційно-

управлінських службах, проектно-конструкторських 

організаціях, науково-дослідницьких лабораторіях та 

інститутах, навчальних закладах різних рівнів акредитації. 

2 Продовження освіти Докторські програми у галузі будівництва і цивільної інженерії 

та суміжних областях. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської 

роботи 

1 Загальні � Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 

� Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у 

галузі будівництва і цивільної інженерії для загальної 

публіки (не фахівців). 

� Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння 

ролі будівництва і цивільної інженерії в суспільстві з метою 

адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування 

соціальних проблем. 

2 Спеціальні Для усіх ліній 
� Глибокі знання та розуміння. Знання сучасних методів 

конструювання та розрахунку дорожніх та аеродромних 

одягів, їх будівництва, реконструкції та експлуатації. Вимог 

до дорожньо-будівельних матеріалів, технології їх 

приготування, використання та утилізації. Знання принципів 

та сучасних рішень в інженерно-економічних вишукуваннях 

при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів. 

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

Здатність оцінювати і впроваджувати у виробництво нові 

прогресивні проектні та технологічні рішення, здатність 

оцінювати відповідність стану доріг (аеродромів) вимогам 

руху та розробляти заходи щодо покращення умов роботи 

дороги і транспортного засобу. 

� Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі 

конструкцій автомобільних доріг та аеродромів, 

досліджувати їх для отримання нових висновків та 

поглиблення розуміння функціонування автомобільних 

доріг та аеродромів, та процесів, які з ними відбуваються. 
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  � Комп’ютерні навички. Здатність використовувати методи 

проведення наукових досліджень при розробленні 

дорожньо-будівельних технологій і матеріалів із 

застосуванням комп’ютерних технологій, методів 

узагальнення інформації, аналізу та оптимізації даних. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 
� Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області будівництва автомобільних доріг і 

аеродромів, вибирати належні напрями і відповідні методи 

для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

� Уміння учитися. Здатність сприймати новоздобуті знання в 

області будівництва автомобільних доріг і аеродромів та 

інтегрувати їх з уже наявними. Здатність зорієнтуватися на 

рівні спеціаліста в певній вузький області будівництва і 

цивільної інженерії, яка лежить поза межами обраної 

спеціалізації.   

Додатково для викладацької лінії 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

� Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької 

майстерності. 

Додатково для менеджерської лінії 

� Глибокі знання та розуміння. Методів техніко-економічного 

обґрунтування проектних рішень, щодо будівництва або 

реконструкції автомобільних доріг. Знання принципів 

організації технологічних процесів будівництва 

автомобільних доріг в залежності від місцевості, 

гідрологічних, інженерно-геологічних умов. 

� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач у наукових та комерційних установах. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою 

та в області ділового адміністрування. 

� Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

літературний пошук джерел, які мають відношення до цих 

теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на 

фахових у цих областях статтях. 
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F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 
Знання і розуміння: 

� знання економічних та управлінських аспектів діяльності 

будівельних організацій, управління інвестиціями; 

� знання методів і технічних засобів для оцінювання 

транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, 

ремонтних та експлуатаційних заходів; 

� знання основ управління якістю та сертифікацією продукції; 

� знання про унікальні будівельні конструкції та інженерні 

споруди. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність застосовувати у практичній діяльності сучасні 

методи наукових досліджень, в тому числі шляхом побудови 

математичних моделей досліджуваних технічних систем та 

виконуваних ними робочих процесів і шляхом планування, 

виконання та аналізу результату експериментів в контексті 

існуючих теорій, робити відповідні висновки (включаючи 

ступінь невизначеності); 

� здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, необхідне для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; 
� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною 

та іноземною (як правило, англійською) мовами. 
Формування суджень: 

� здатність оцінювати (на рівні експерту) та пропонувати свої 

нові технічні рішення в області будівництва та експлуатації 

автомобільних доріг і аеродромів, усвідомлюючи можливий 

вплив результатів інженерно-наукової діяльності на 

соціальну сферу і навколишнє середовище та дотримуючись 

принципів етики та безпеки.  

Додатково для наукової лінії 
Застосування знань і розумінь: 

� здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

�  здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, взаємокорисно спілкуючись з колегами та 

використовуючи інформаційні технології; 

� здатність проводити дослідження з покращення якості та 

ефективності дорожнього будівництва, використовуючи 

новітні технології та матеріали, впроваджуючи ресурсо- та 

енергозбереження. 

Додатково для викладацької лінії 
Знання і розуміння: 

� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати літературу в області викладання; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
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  Застосування знань і розумінь: 
� вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 

Додатково для менеджерської лінії 

Знання і розуміння: 
� загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області. 

� глибоке розуміння різних інструментів та стратегій, що 

мають відношення до виявлення та аналізу різних типів 

складних управлінських проблем на рівні, що надасть 

можливість працевлаштування в наукових установах; 

� глибоке розуміння інженерної підготовки, календарного і 

техніко-економічного планування комплексу будівельних та 

експлуатаційно-ремонтних робіт; 

� знання принципів проектування та спорудження земляного 

полотна, дорожнього та аеродромного одягу в різних 

геологічних і кліматичних умовах. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність організовувати контроль якості технологічних 

процесів та забезпечувати своєчасне виконання виробничої 

програми; 

� здатність використовувати на практиці інструменти та 

стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу 

різних типів складних управлінських проблем, а також 

робити звіти/доповіді про них усно та письмово; 

� здатність виконувати порівняльний техніко-економічний 

аналіз та приймати рішення щодо ресурсо- та 

енергозбереження, утилізації відходів та усунення негативних 

наслідків діяльності в дорожньо-транспортному комплексі; 

� вміння використовувати ГІС- та GPS-технологій при 

проектуванні автомобільних доріг та аеродромів; 

� здійснювати вибір, оптимізацію і прогнозування експлуатаційних 

властивостей дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій з 

врахуванням навантажень та дії середовища; 

� давати експертну оцінку технічного стану автомобільних 

доріг, аеродромів, споруд, інженерних комунікацій. 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Акредитуюча інституція  Акредитаційна комісія України 

Період акредитації  Акредитована Акредитаційною комісією України у 2015 р. 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти 

30 

© Донбаська національна академія будівництва і архітектури 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, що відносяться до області 

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів та нададуть їм можливість 

виконувати свою роботу самостійно. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових 

дослідників та розробників (Н – наукова лінія), менеджерів (експертів та керівників) в 

області будівництва і цивільної інженерії (П – лінія), викладачів (В – лінія) 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Будівництво і цивільна інженерія 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Усі лінії мають спеціалізацію: технологія будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів; 

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, викладацька -  

професійно орієнтована, менеджерська лінія є практично 

орієнтована 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робота в галузі промисловості будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів та може займати первинні посади: начальник 

виробничого цеху підприємства будівельної індустрії; заступник 

начальника цеху; майстер виробничої дільниці цеху; інженер 

(майстер) технічного контролю підприємства; начальник 

(інженер) заводської лабораторії; інженер (майстер) — технолог 

цеху; інженер-конструктор; інженер-проектувальник відділу 

головного конструктора заводу; провідний інженер-конструктор 

(проектувальник) підприємства будівельної індустрії; головний 

технолог заводу; завідуючий сектором, керівник бюро, головний 

спеціаліст-проектувальник, головний конструктор проект; 

старший лаборант, науковий співробітник, старший науковий 

співробітник академічних, науково-дослідних інститутів, 

галузевих та вузівських науково-дослідних підрозділів; асистент, 

викладач навчальних закладів різних рівнів. 

2 Продовження освіти Докторські програми у галузі будівництва і цивільної інженерії 

та суміжних областях. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської 

роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 

� Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у 

галузі будівництва і цивільної інженерії для загальної 

публіки (не фахівців). 
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1 Загальні � Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння 

ролі будівництва і цивільної інженерії в суспільстві з метою 

адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування 

впливу на соціальні проблеми.  

2 Спеціальні Для усіх ліній 
� Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати 

закони й сучасні принципи організації виробництва 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, побудов 

технологічних ліній та комплексів, особливості 

принципових, функціональних, монтажних, структурних 

схем, технологічних регламентів, принципи організації 

роботи структурних підрозділів виробництва, принципи 

систем контролю виробництва, систем контролю якості та 

технологічних параметрів виробництва.  

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

� Моделювання. Здатність аналізувати роботу підприємств 
будівельної індустрії, здатність використовувати методи за 
засоби математичного моделювання. 

� Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і впроваджувати 

комп’ютерні програми та використовувати існуючі. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 
� Дослідницькі навички. Здатність розробляти та формулювати 

методи проведення експериментальних досліджень, методи 

обробки результатів експерименту, методи досліджень нових 

технологічних рішень, критерії оптимальності. 

� Уміння учитися. Здатність сприймати новоздобуті знання в 
області технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів та інтегрувати їх з уже наявними. Здатність 

зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузький області 

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, яка 

лежить поза межами обраної спеціалізації.   

Додатково для викладацької лінії 
� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

� Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької 

майстерності. 
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  Додатково для менеджерської лінії 

� Глибокі знання та розуміння. Здатність ефективно 

використовувати сучасні принципи проектування 

підприємств будівельної індустрії, принципи побудови 

технічних завдань на проектування, принципи розробки 

звітної технічної документації, здатність використовувати 

методи визначення фізико-технічних характеристик 

сучасних будівельних виробів і матеріалів. 
� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач у наукових та комерційних установах. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою 

та в області ділового адміністрування. 

� Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

літературний пошук джерел, які мають відношення до цих 

теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на 

фахових у цих областях статтях. 

F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 
Знання і розуміння: 

� Знання сучасних будівельних конструкцій та матеріалів; 

� Знання про організаційні, економічні та правові основи 

функціонування підприємств різної форми власності; 

� Знати про засоби та методи контролю за якість виробництва 

будівельних виробів. 

� Знання про сучасні технології виробництва будівельних 

виробів, конструкцій і матеріалів, схеми керування 

виробничими процесами, конструктивні та експлуатаційні 

характеристики обладнання; 

Застосування знань і розумінь: 
� Здатність застосовувати у практичній діяльності сучасні 

методи наукових досліджень, в тому числі шляхом побудови 

математичних моделей досліджуваних технічних систем та 

виконуваних ними робочих процесів і шляхом планування, 

виконання та аналізу результату експериментів в контексті 

існуючих теорій, робити відповідні висновки (включаючи 

ступінь невизначеності); 

� Здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, необхідне для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; 
� Здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною 

та іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Формування суджень: 
� Здатність оцінювати (на рівні експерту) та пропонувати свої 

нові технічні рішення в області технології будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів, усвідомлюючи можливий 

вплив результатів інженерно-наукової діяльності на 

соціальну сферу і навколишнє середовище та дотримуючись 

принципів етики та безпеки. 
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  Додатково для наукової лінії 

Застосування знань і розумінь: 
� Здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

� Здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, взаємокорисно спілкуючись з колегами та 

використовуючи інформаційні технології. 

� Здатність постановки задачі досліджень, проведення 

теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз 

результатів та їх впровадження; 

� Здатність оцінити та впровадити у виробництво прогресивні 

технологічні розробки; 

� Здатність на основі аналізу засобів технологій та обладнання 

приймати рішення про впровадження нетрадиційних 

технологій виробництва будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів; 

� Здатність на основі аналізу нових технологій виробництва 

будівельних конструкцій, визначення перспективних 

технологічних рішень у відповідності до реальних умов 

експлуатації обладнання при виробництві будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів; 

� Здатність формулювання задачі досліджень нових 

технологій, конструкцій, виробів і матеріалів. 

Додатково для викладацької лінії 
Знання і розуміння: 

� Достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати літературу в області викладання; 
� Глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 

� Вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 

� Здатність проведення лабораторних та практичних занять з 

фахових дисциплін, викладання дисциплін, науково-

дослідницька діяльність. 

Додатково для менеджерської лінії 

Знання і розуміння: 
� Загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області. 

� Розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до виявлення та аналізу різних типів складних 

управлінських проблем на рівні, що надасть можливість 

працевлаштування в наукових установах; 

� Знання про сучасні технології виробництва будівельних 

виробів, конструкцій і матеріалів; 

знання про сучасні матеріали; 
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  Застосування знань і розумінь: 
� Здатність ефективно використовувати на практиці 

теоретичні концепції наукового менеджменту та ділового 

адміністрування. 

� Здатність використовувати на практиці інструменти та 

стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу 

різних типів складних управлінських проблем, а також 

робити звіти/доповіді про них усно та письмово. 

� Здатність організувати та виконувати контроль якості 

виробничих процесів та готової продукції, вхідний, 

операційний та по агрегатний контроль якості; 

� проектування прогресивних технологічних ліній 

різноманітної складності, проведення вибору технологічного 

обладнання, засобів автоматизації та умов експлуатації 

згідно з механічними регламентами, нормативними актами, 

рекомендаційними документами; 

� здатність здійснювати керівництво розробкою проектів на 

усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в 

експлуатацію об’єктів. 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Акредитуюча інституція  Акредитаційна комісія України 

Період акредитації  Акредитована Акредитаційною комісією України у 2015 р. 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; 

МСКО (ISCED), FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 7 рівень 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, що відносяться до області міського 

будівництва та господарства і нададуть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових 

дослідників та розробників (Н – наукова лінія), менеджерів (експертів та керівників) в 

області будівництва і цивільної інженерії (П – лінія), викладачів (В – лінія) 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Архітектура та будівництво 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Усі лінії мають спеціалізацію: міське будівництво та 

господарство 

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, викладацька -  

професійно орієнтована, менеджерська лінія є практично 

орієнтована 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, робочі 

місця в проектних організаціях, керівні посади у сфері управління 

та досліджень, робочі місця в компаніях та державні установи 

будівельної індустрії і міського господарства.  

2 Продовження освіти Докторські програми в області будівництва і цивільної інженерії 

та суміжних областях. 
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D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської 

роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 

� Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у 

галузі будівництва і цивільної інженерії для загальної 

публіки (не фахівців). 

� Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння 

ролі будівництва і цивільної інженерії в суспільстві з метою 

адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування 

впливу на соціальні проблеми.  

2 Спеціальні Для усіх ліній 
� Глибокі знання та розуміння. Поглиблені знання з проектування і 

будівництва: благоустрою і інженерної підготовки міських 

територій; утримання вулиць, тротуарів, підземних інженерних 

мереж (водопровідних мереж, каналізації, вуличного 

освітлення); систем зі збору твердих побутових відходів та їх 

утилізації; громадських парків і велосипедної інфраструктури; 

транспортної мережі громадського транспорту. Знання про 

сучасний стан муніципального та архітектурно-будівельного 

законодавства, економічні та управлінські аспекти діяльності 

комунальних і будівельних організації. 

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

� Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі, 

досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення 

розуміння функціонування та процесів, які з ними відбуваються. 

� Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і впроваджувати 

комп’ютерні програми та використовувати існуючі. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 
� Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області муніципального інжинірингу, 

вибирати належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 
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  � Уміння учитися. Здатність сприймати нові знання та 

інтегрувати їх з уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні 

спеціаліста в певній вузький області будівництва і цивільної 

інженерії, яка лежить поза межами обраної спеціалізації.   

Додатково для викладацької лінії 
� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

� Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути наставником 

молодших колег у вдосконаленні викладацької майстерності. 

Додатково для менеджерської лінії 
� Глибокі знання та розуміння. Глибокі знання муніципальної 

інфраструктури с координацією роботи міських мереж, 

інфраструктури міста і комунальних послуг. 

� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач у наукових та комерційних установах. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою 

та в області ділового адміністрування. 

� Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

літературний пошук джерел, які мають відношення до цих 

теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на 

фахових у цих областях статтях. 

F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 
Знання і розуміння: 

� знання про сучасні технології в міському господарстві, правила 

експлуатації та тенденції розвитку комунального господарства; 

� знання з благоустрою, інженерної підготовки і утриманню 

міських територій; 

� знання про організаційні, економічні та правові основи 

функціонування підприємств різної форми власності; 

� знання спеціальних методів розрахунку, прийнятих в міському 

господарстві і в області муніципального інжинірингу; 

� знання методології та методики наукових досліджень. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність використовувати знання і практичні навички при 

виборі оптимальних рішень при будівництві і експлуатації 

об’єктів муніципальної інфраструктури; 

� здатність застосовувати системний підхід при розробці 

нових рішень та технологій у міському господарстві; 

� здатність використовувати професійно-профільні знання і 

практичні навички для вирішення конкретних інженерних 

завдань; 

� здатність застосовувати у практичній діяльності сучасні методи 

наукових досліджень, в тому числі шляхом побудови 

математичних моделей або шляхом планування, виконання та 

аналізу результату експериментів в контексті існуючих теорій, 

робити відповідні висновки (включаючи ступінь невизначеності); 
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F Програмні результати навчання 

  � здатність виконувати порівняльний техніко-економічний 

аналіз та приймати рішення щодо нових конструктивних 

рішень, технологій, обладнання, пристроїв і матеріалів; 

� здатність проводити дослідження та діагностику стану 

будівель та споруд. 

� здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, необхідне для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; 
� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною 

та іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Формування суджень: 
� здатність оцінювати (на рівні експерту) та пропонувати свої нові 

технічні рішення в області міського будівництва та господарства, 

усвідомлюючи можливий вплив результатів інженерно-

наукової діяльності на соціальну сферу і навколишнє 

середовище та дотримуючись принципів етики та безпеки.  

Додатково для наукової лінії 
Застосування знань і розумінь: 

� здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

� здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, взаємокорисно спілкуючись з колегами та 

використовуючи інформаційні технології; 

� володіти теорією та практикою наукових досліджень. 

Додатково для викладацької лінії 
Знання і розуміння: 

� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати літературу в області викладання; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 

� вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 

Додатково для менеджерської лінії 
Знання і розуміння: 

� загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області; 

� розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до виявлення та аналізу різних типів складних 

управлінських проблем на рівні, що надасть можливість 

працевлаштування в наукових установах; 

� глибоке розуміння інженерної підготовки, календарного і 

техніко-економічного планування комплексу будівельних та 

експлуатаційно-ремонтних робіт; 
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  � знання принципів координації муніципальної 

інфраструктури з роботою міських мереж,  

� знання та розуміння особливостей роботи інфраструктури 

міста від ціни та якості комунальних послуг. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні 

концепції наукового менеджменту та ділового 

адміністрування; 

� здатність організовувати контроль якості технологічних процесів 

та забезпечувати своєчасне виконання виробничої програми; 

� здатність використовувати на практиці інструменти та 

стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу 

різних типів складних управлінських проблем, а також 

робити звіти/доповіді про них усно та письмово. 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Акредитуюча інституція  Акредитаційна комісія України 

Період акредитації  Акредитована Акредитаційною комісією України у 2015 р. 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; 

МСКО (ISCED), FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 7 рівень 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, що відносяться до області 

теплогазопостачання і вентиляції в промисловому і цивільному будівництві та нададуть їм 

можливість виконувати свою роботу самостійно. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових 

дослідників та розробників (Н – наукова лінія), менеджерів (експертів та керівників) в 

області будівництва і цивільної інженерії (П – лінія), викладачів (В – лінія) 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Архітектура та будівництво 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Усі лінії мають спеціалізацію: теплогазопостачання і вентиляція. 

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, викладацька -  

професійно орієнтована, менеджерська лінія є практично 

орієнтована 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, робочі 

місця в проектних організаціях, керівні посади у сфері 

управління та досліджень, робочі місця в компаніях та 

державних установах будівельної індустрії та інших галузей. 

2 Продовження освіти Докторські програми у галузі будівництва і цивільної інженерії 

та суміжних областях. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 
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2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської 

роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 

� Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у 

галузі будівництва і цивільної інженерії для загальної 

публіки (не фахівців). 

� Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння 

ролі будівництва і цивільної інженерії в суспільстві з метою 

адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування 

впливу на соціальні проблеми. 

2 Спеціальні Для усіх ліній 
� Глибокі знання та розуміння. Поглиблені знання 

спеціальних методів розрахунків систем теплогазопостачання 

і вентиляції та технологій їх зведення. Знання про сучасний 

стан архітектурно-будівельного законодавства, економічні та 

управлінські аспекти діяльності будівельної організації та 

промислового підприємства. 

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

� Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі 

тепломасообмінних процесів, досліджувати їх для 

отримання нових висновків та поглиблення розуміння 

функціонування систем теплогазопостачання і вентиляції. 

� Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і впроваджувати 

комп’ютерні програми та використовувати існуючі. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 
� Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області теплогазопостачання і вентиляції, 

вибирати належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

Уміння учитися.  Здатність сприймати новоздобуті та 

інтегрувати їх з уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні 

спеціаліста в певній вузький області будівництва і цивільної 

інженерії, яка лежить поза межами обраної спеціалізації. 
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    Додатково для викладацької лінії 
� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

� Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької 

майстерності. 

Додатково для менеджерської лінії 
� Глибокі знання та розуміння. Глибокі знання про прийоми 

організації робіт з будівництва, реконструкції, модернізації 

та експлуатації систем теплогазопостачання і вентиляції. 

� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач у наукових та комерційних установах. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою 

та в області ділового адміністрування. 

� Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

літературний пошук джерел, які мають відношення до цих 

теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на 

фахових у цих областях статтях. 

F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 
Знання і розуміння: 

� знання сучасних технологій та обладнання в системах 

теплогазопостачання і вентиляції, правил їх експлуатації та 

тенденцій розвитку; 

� знання про організаційні, економічні та правові основи 

функціонування підприємств різної форми власності; 

� знання спеціальних методів розрахунку систем 

теплогазопостачання і вентиляції; 

� знання методології та методики наукових досліджень; 

� знання та розуміння особливостей проектування 

енергозберігаючих та енергоефективних будівель. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність використовувати знання і практичні навички при 

виборі оптимальної технології та організації монтажу та 

експлуатації систем теплогазопостачання і вентиляції; 

� здатність застосовувати системний підхід при розробці нових 

технічних рішень в системах теплогазопостачання і вентиляції; 

� здатність використовувати професійно-профільні знання і 

практичні навички для вирішення конкретних інженерних 

завдань; 

� здатність застосовувати у практичній діяльності сучасні 

методи наукових досліджень, в тому числі шляхом побудови 

математичних моделей досліджуваних технічних систем та 

робочих процесів, що в них відбуваються, і шляхом 

планування, виконання та аналізу результату експериментів 

в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки 

(включаючи ступінь невизначеності); 
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  � здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, необхідне для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; 
� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною 

та іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Формування суджень: 
� здатність оцінювати (на рівні експерту) та пропонувати свої нові 

технічні рішення в області теплогазопостачання і вентиляції, 

усвідомлюючи можливий вплив результатів інженерно-наукової 

діяльності на соціальну сферу і навколишнє середовище та 

дотримуючись принципів етики та безпеки.  

Додатково для наукової лінії 
Застосування знань і розумінь: 

� здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

� здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, взаємокорисно спілкуючись з колегами та 

використовуючи інформаційні технології; 

� володіти теорією та практикою наукових досліджень. 

Додатково для викладацької лінії 
Знання і розуміння: 

� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати літературу в області викладання; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 

� вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 

Додатково для менеджерської лінії 
Знання і розуміння: 

� загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області; 

� розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до виявлення та аналізу різних типів складних 

управлінських проблем на рівні, що надасть можливість 

працевлаштування в наукових установах; 

� знання технологій виконання робіт з використанням 

прогресивних матеріалів; 

� знання сучасного геодезичного забезпечення будівництва. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні 

концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування; 

� здатність проводити дослідження та діагностику стану 

систем теплогазопостачання і вентиляції, виконувати 

розробку нових технічних рішень для систем 

теплогазопостачання і вентиляції. 
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Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь,  загальна лінія - 90 кредитів ЄКТС, 

спеціальні лінії - додатково 30 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Акредитуюча інституція  Акредитаційна комісія України 

Період акредитації  Акредитована Акредитаційною комісією України у 2015 р. 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень 

A Ціль програми 

  Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що 

відносяться до областей будівництва та цивільної інженерії з 

поглибленим засвоєнням питань водопостачання та 

водовідведення, що дасть їм можливість виконувати свою 

роботу самостійно. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших 

програм для наукових дослідників (Н-лінія), викладачів (В-

лінія), менеджерів (М-лінія) 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Будівництво та цивільна  інженерія, інше 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Цивільна інженерія / Водопостачання та водовідведення  

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, загальна та 

викладацька лінія є професійно орієнтованими, менеджерська 

лінія є практично орієнтованою 

4 Особливості програми Загалом є 4 лінії: 1 наукова, 2 професійні та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, наукові 

посади у сфері управління та досліджень: державні установи, 

консультування. Менеджерські посади в галузі водного господарства 

2 Продовження освіти Докторські програми в області водопостачання та каналізації 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання проектів, дослідницькі лабораторні роботи, 

підготовка заключної магістерської роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, реферати, тестування, презентації, 

захист магістерської роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів.  
� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективної комунікації 

та представлення складної комплексної інформації у стислій 

формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні технічні терміни. 

� Популяризаційні навички. Здатність провести усну презентацію 

та написати зрозумілу статтю за результатами проведених 

досліджень, а також щодо сучасних концепцій у цивільній 

інженерії для загальної публіки (не фахівців). 
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  � Етичні установки. Досягнення необхідних знань і 

розуміння ролі водопостачання та водовідведення в 

суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми 

професіями та врахування впливу на соціальні проблеми. 

2 Фахові Для усіх ліній 
� Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати 

принципи і технології цивільної інженерії та водного 

господарства у поєднанні із потрібними математичними 

інструментами та інформаційними технологіями для 

глибокого розуміння процесів галузі.  

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

� Самонавчання. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел з метою 

самонавчання, підвищення своєї кваліфікації та 

оволодіння знаннями з нових областей. 

� Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і впроваджувати 

комп’ютерні програми та використовувати існуючі. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з 

колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на 

загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність 

робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми 

рідною та іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 
� Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові 

задачі в області водопостачання та водовідведення, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, 

беручи до уваги наявні ресурси. 

� Уміння учитися. Здатність сприймати ново здобуті знання в 

області водопостачання та водовідведення та інтегрувати їх з 

уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в 

певній вузький області цивільної інженерії, яка лежить поза 

межами вибраної спеціалізації.  

Додатково для викладацької лінії 
� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

� Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні 

викладацької майстерності. 

Додатково для менеджерської лінії 
� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач в установах міського господарства. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність 

ефективно використовувати на практиці різні теорії в 

управлінні наукою та в області ділового адміністрування. 
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   � Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

літературний пошук джерел, які мають відношення до 

цих теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на 

фахових у цих областях статтях. 

F Програмні результати навчання 

  для усіх ліній 
Знання і розуміння: 

� базові знання з прикладних аспектів суспільних наук щодо 

питань інтелектуальної власності, що сприяють розвитку 

соціалізації особистості; 

� базові знання з суміжних соціальних наук щодо 

господарського та трудового права, психології управління 

персоналом, побудови власної кар’єри, що сприяють 

майбутньому професійному росту; 

� базові знання з охорони праці в галузі та кошторисної справи; 

� базові знання з екологічної експертизи, оцінки впливу на 

навколишнє середовище та  цивільного захисту 

населення, і уміння використовувати їх в професійній і 

соціальній діяльності; 

� базові знання з педагогіки вищої школи, організації 

наукових досліджень та проектування систем; 

� базові знання про інформаційні технології в наукових 

дослідженнях та математичне моделювання 

технологічних процесів; 

� глибокі знання та розуміння теоретичних основ очищення 

води та прогресивних сучасних методів і технологій 

очищення природних та стічних вод; 

� поглиблені знання з проектування і реконструкції та 

налагодження і випробування систем водопостачання і 

водовідведення. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність запроваджувати при проектуванні та реконструкції 

систем ВВ сучасні прогресивні технології, дотримуючись 

правил безпеки та екологічних норм з погляду розуміння 

можливого впливу результатів інженерної діяльності на 

соціальну сферу та навколишнє середовище; 

� здатність використовувати методи моделювання 

технологічних процесів, які мають місце при очищенні 

природних та стічних вод, використовувати при цьому 

інформаційні технології; 

� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами; 

Формування суджень: 
� здатність оцінити недоліки та переваги, запропонувати 

нові технічні рішення щодо оптимізації технологій 

очищення природних та стічних вод. 

Додатково для наукової лінії 
Знання і розуміння: 

� здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 
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  � здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, взаємокорисно спілкуючись з колегами та 

використовуючи інформаційні технології. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність виконувати визначення технологічних параметрів 

для виконання досліджень шляхом планування, виконання 

та аналізу експериментів, аналізувати отримані результати 

в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки; 

� здатність  володіти достатніми науковими навичками, 

принаймні в одній області водопостачання та 

водовідведення, для того щоб успішно проводити наукові 

дослідження під наглядом наставника. 

� здатність розуміти наукові статті в вибраній спеціалізації та 

відслідковувати найновіші досягнення в цій спеціалізації, 

спілкуючись з колегами. 

� здатність знайти відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, які необхідно розв’язати.  

Формування суджень: 
� здатність критично оцінювати різні наукові теорії, не 

зважаючи на авторитети; 

� здатність до незаангажованої інтерпретації результатів 

експериментів. 

Додатково для викладацької лінії 
Знання і розуміння: 

� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати літературу в області викладання; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 

� вміння використовувати педагогічні навички у 

викладацькій діяльності. 

� розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до діагностування та аналізу різних типів 

складних управлінських проблем на рівні, що надасть 

можливість працевлаштування в наукових установах. 

Додатково для менеджерської лінії 

Знання і розуміння: 
� загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області. 

� розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до діагностування та аналізу різних типів 

складних управлінських проблем на рівні, що надасть 

можливість працевлаштування в наукових установах. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні 

концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування. 

� здатність використовувати на практиці інструменти та 

стратегії, що мають відношення до діагностування та 

аналізу різних типів складних управлінських проблем, а 

також робити звіти/доповіді про них усно та письмово. 

46 

© Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

© Донбаська національна академія будівництва і архітектури 



 

 

 

 

 

Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людиною і природою, коли 

нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу 

біосфери нашої планети. Виникла необхідність у підготовці фахівців, які 

володіють знаннями, що об'єднують в собі екологію, технологію і 

безпеку. 

       Спеціалізації:  
� Екологія та охорона навколишнього середовища 

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - БАКАЛАВР 

Галузь знань 10 Природничі науки 

Спеціальність 101 Екологія 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Рівень програми Першій рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Надати освіту в галузі екології, присвяченої вивченню екологічних проблем, які ґрунтуються на 

міждисциплінарних знаннях, що охоплюють усі сфери життєдіяльності, з широким доступом до 

працевлаштування; підготувати фахівців із особливим інтересом до розв’язання нагальних 

завдань захисту довкілля від антропогенних впливів, реалізації принципів збалансованого 

природокористування з урахуванням концепції сталого розвитку в контексті входження України 

в європейський і світовий соціально-економічний простір. 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Природокористування 

2 Фокус програми: загальна / 

спеціальна 

Загальна освіта в області охорони довкілля 

3 Орієнтація програми Програма базується на інтеграції знань природничих, 

суспільних і технічних наук, котрі вивчають різні аспекти руху 

суспільства, його продуктивних сил і природного середовища; 

орієнтує на екологічні спеціалізації, у рамках яких можлива 

подальша професійна та наукова кар’єра в галузі охорони 

довкілля і реалізації стратегії сталого розвитку. 

4 Особливості програми Програма передбачає набуття практичних навичок з охорони 

довкілля у виробничій сфері, а також в ландшафтно-екологічній 

діяльності. 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в державних органах управління і контролю за 

станом навколишнього середовища, в підрозділах охорони 

природного середовища промислових підприємств, в 

підрозділах Міністерства охорони здоров`я України, в 

приватних фірмах з екологічною спеціалізацією (проектні та 

вишукувальні роботи, екологічний аудит), об'єктах заповідного 

фонду, в службах митного екологічного контролю. 

2 Продовження освіти Магістерські програми в галузі екології (охорони 

навколишнього середовища). 
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D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в 

малих групах, самостійна робота на основі підручників та 

конспектів, інтернет-ресурсів, консультації з викладачами, 

підготовка бакалаврської роботи. 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, 

виконання індивідуальних завдань, курсових проектів та робіт, 

участь у науково-дослідницькій роботі, захист бакалаврської 

роботи. 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість 

до застосування набутих компетенцій в широкому діапазоні 

можливих місць роботи та повсякденному житті. 

� Групова робота. Здатність виконувати проектні роботи, 

наукові дослідження в групі під керівництвом лідера, 

засвоювати подібні навички, що демонструють здатність до 

врахування строгих вимог до дисципліни, планування та 

управління часом. 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективного 

комунікування та представлення складної комплексної 

інформації у стислій формі усно та письмово, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідні технічні терміни. 

� Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із 

нефахівцями своєї галузі. 

� Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з 

погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу результатів професійної діяльності на 

соціально-економічну сферу. Дотримуватись у своїй роботі 

правил безпеки. 

2 Фахові � Базові знання з точних та суспільних наук, необхідні для 
успішної професійної діяльності. Базові знання з областей 

наук, що вивчають явища, закономірності навколишнього 

світу та суспільства, закономірності їх функціонування.   

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Базові 

загально-професійні уявлення про науково-практичні засади 

раціонального і ефективного природокористування, засоби 

моделювання і прогнозування стану довкілля і наслідків 

антропогенної діяльності, орієнтування у виборі 

природоохоронних технологій і сучасних методів захисту 

довкілля.  

� Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло 

професійних проблем і задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та вмінням використовувати 

отримані знання на практиці.  

�  Обчислювальні навички. Здатність розуміти та уміло 

використовувати математичні методи; використовувати 

відповідне програмне забезпечення (бази даних, пакети 

прикладних програм). 
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  � Самонавчання. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел з метою самонавчання, 

підвищення своєї кваліфікації та оволодіння знаннями з 

нових областей. 

F Програмні результати навчання 

  Знання і розуміння: 
� базові знання з суспільних наук про основи соціології, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 

особистості; 

� базові знання з філософії, вітчизняної та світової історії і 

культури, політології, розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку суспільства й уміння використовувати їх в 

професійній і соціальній діяльності; 

� базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; 

� базові знання фундаментальних розділів фізики, хімії та 

біології в обсязі, необхідному для освоєння фізичних, 

хімічних і біологічних основ в екології та 

природокористуванні; 

� фундаментальні уявлення про сучасну природничо-наукову 

картину світу; 

� поглиблені знання в галузі екологічного моніторингу; 

� глибокі знання з основ екології та концептуальних засад 

збалансованого природокористування; 

� поглиблені знання з правових аспектів екологічного 

управління; 

� поглиблені знання з нормування антропогенного 

навантаження на довкілля. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність застосовувати професійно-профільовані знання на 

практиці при здійсненні екологічного моніторингу, 

нормуванні антропогенного навантаження на складові 

довкілля; 

� здатність виконувати проектні роботи, наукові дослідження 

як самостійно, так і в групі  під керівництвом лідера; 

� здатність використовувати відповідне програмне 

забезпечення (бази даних, пакети прикладних програм) в 

екологічній сфері; 

� здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології; та вміння спілкуватися із нефахівцями своєї галузі 

як українською, так і іноземною (як правило, англійською) 

мовами. 

Формування суджень: 
� здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел з метою самонавчання, підвищення своєї 

кваліфікації та оволодіння знаннями з нових областей; 

� здатність оцінити недоліки й переваги інженерних та 

організаційних методів захисту абіотичних і біотичних 

компонентів природного середовища. 
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Галузь знань 10 Природничі науки 

Спеціальність 101 Екологія 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, які відносяться до області 

прикладної екології з поглибленим засвоєнням питань захисту навколишнього середовища, 

що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння більш складних програм для наукових 

дослідників (Н-лінія), викладачів (В-лінія), менеджерів (М-лінія). 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Екологія: природокористування, екологічна безпека 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Охорона довкілля / Управління станом довкілля 

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтованою, загальна та 

викладацька лінія є професійно орієнтованими, менеджерська 

лінія є практично орієнтованою 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, наукові 

посади у сфері управління та досліджень: компанії, державні 

установи усіх галузей. 

Менеджерські посади в галузі захисту навколишнього 

середовища. 

2 Продовження освіти Докторські програми в галузі екології. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання проектів, дослідницькі лабораторні роботи, 

підготовка заключної магістерської роботи. 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, реферати, тестування, презентації, 

захист магістерської роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

традиційних наукових концепцій. 

� Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій в 

екології для загальної публіки (не фахівців). 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективної комунікації 

та представлення складної комплексної інформації у стислій 

формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні технічні терміни. 
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  � Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння 

охорони навколишнього середовища в суспільстві з метою 

адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування 

впливу на соціальні проблеми.  

� Групова робота. Здатність виконувати проектні роботи, 

наукові дослідження в групі під керівництвом лідера, 

засвоювати подібні навички, що демонструють здатність до 

врахування строгих вимог до дисципліни, планування та 

управління часом. 

2 Фахові Для усіх ліній 
� Глибокі знання та розуміння. Поглиблені знання принципів і 

технологій захисту навколишнього середовища з 

використанням відповідних математичних інструментів та 

інформаційних технологій у різноманітних галузях. 

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

� Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі 

процесів, що відбуваються у природних та техногенних 

системах, досліджувати їх для отримання нових висновків та 

поглиблення розуміння функціонування цих систем.  

� Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і 

впроваджувати комп’ютерні програми та використовувати 

існуючі. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 
� Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області захисту навколишнього середовища, 

вибирати належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

� Уміння вчитися. Здатність сприймати ново здобуті знання в 

області захисту навколишнього середовища та інтегрувати їх 

з уже наявними. Здатність орієнтуватися на рівні спеціаліста 

в певній вузький області захисту навколишнього 

середовища, яка лежить поза межами вибраної 

спеціалізації.  

Додатково для викладацької лінії 
� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні методичні підходи в 

області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати викладацькі 

навички, які використовуються на практиці, ефективно 

застосовуючи основні педагогічні концепції. 
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  � Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької 

майстерності. 

Додатково для менеджерської лінії 
� Глибокі знання та розуміння. Глибокі знання практичних 

засад екологічного менеджменту в контексті економічної 

доцільності впровадження природоохоронних заходів. 
� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки для різних типів складних 

управлінських задач у наукових та комерційних установах. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні наукові концепції при 

прийнятті управлінських рішень та діловому 

адмініструванні. 

� Підвищення кваліфікації. Здатність до пошуку найбільш 

прийнятних новітніх технологій захисту довкілля та 

можливості застосування їх на практиці. 

F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 
Знання і розуміння:  

� знання про сучасні технології захисту навколишнього 

середовища та тенденції їх розвитку; 

� знання про організаційні, економічні та правові основи 

функціонування підприємств різної форми власності; 

� знання спеціальних методів проектування систем захисту 

навколишнього середовища; 

� знання методології та методики наукових досліджень. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність використовувати знання і практичні навички при 

виборі оптимальної технології захисту навколишнього 

середовища; 

� здатність застосовувати системний підхід при розробці 

нових технічних рішень в системах захисту навколишнього 

середовища; 

� здатність використовувати професійно-профільні знання і 

практичні навички для вирішення конкретних інженерних 

завдань; 

� здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, необхідне для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; 
� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною 

та іноземною (як правило, англійською) мовами; 

� здатність будувати відповідні моделі процесів, що 

відбуваються у природних та техногенних системах, 

досліджувати їх для отримання нових висновків та 

поглиблення розуміння функціонування цих систем.  
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  Формування суджень: 
� здатність оцінювати (на рівні експерта) та пропонувати свої 

нові технічні рішення в галузі управління станом довкілля, 

усвідомлюючи можливий вплив результатів інженерно-

наукової діяльності на соціальну сферу і навколишнє 

середовище та дотримуючись принципів етики та безпеки.  

Додатково для наукової лінії 
Застосування знань і розумінь: 

� здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

� здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, взаємокорисно спілкуючись з колегами та 

використовуючи інформаційні технології; 

� володіти теорією та практикою наукових досліджень. 

Додатково для викладацької лінії 
Знання і розуміння: 

� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати концепції викладання, які 

зустрічаються в літературних джерелах; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 

� вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 

Додатково для менеджерської лінії 
Знання і розуміння: 

� загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області; 

� розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до виявлення та аналізу різних типів складних 

управлінських проблем на рівні, що надасть можливість 

працевлаштування в наукових установах; 

� знання та розуміння функціонування передових систем 

управління захистом навколишнього середовища 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні 

концепції наукового менеджменту та ділового 

адміністрування; 

здатність проводити дослідження та діагностику стану 

навколишнього середовища. 
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Розвиток будівельної галузі вимагає освоєння нових підйомно-

транспортних і будівельно-дорожніх машин, проектування і 

виготовлення продуктивної та надійної техніки. В умовах зростання 

будівельної та машинобудівної індустрії виникає необхідність у 

підготовці фахівців, здатних обслуговувати і проектувати будівельно-

дорожню техніку. 

       Спеціалізації:  
� Проектування підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання 

� Експлуатація підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання 

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - БАКАЛАВР 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Рівень програми Першій рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Надати освіту в галузі механічної інженерії з широким доступом до працевлаштування, 

підготувати студентів із особливим інтересом до проектування або експлуатації підйомно-

транспортних, будівельних, дорожніх машин та обладнання для подальшого навчання. 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Механічна інженерія 

2 Фокус програми: загальна / 

спеціальна 

Загальна освіта в області механічної інженерії 

3 Орієнтація програми Програма базується на загальновідомих наукових результатах 

із врахуванням сьогоднішнього стану механіки та 

машинобудування; орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках 

яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра в 

області проектування або експлуатації підйомно-транспортних, 

будівельних, дорожніх машин та обладнання 

4 Особливості програми Програма передбачає застосування практики на підприємствах 

машинобудівельного та будівельного секторів промисловості 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в компаніях, малих підприємствах та інститутах 

машинобудівельного, будівельного, транспортного, аграрного 

секторів (інженер-механік, інженер з механізації та автоматизації 

виробничих процесів, інженер-конструктор тощо). 

2 Продовження освіти Магістерські програми з механічної інженерії; 

міждисциплінарні програми, близькі до механічної інженерії 

(транспорт, автоматизація та приладобудування, виробництво 

та технології). 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в 

малих групах, самостійна робота на основі підручників та 

конспектів, консультації з викладачами, підготовка 

бакалаврської роботи 
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2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, 

поточний контроль, курсові проекти та роботи, захист 

бакалаврської роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість 

до застосування набутих компетентностей в широкому 

діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

� Групова робота. Здатність виконувати проектні роботи, наукові 

дослідження в групі під керівництвом лідера, подібні навички, 

що демонструють здатність до врахування строгих вимог до 

дисципліни, планування та управління часом. 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комуні 

кування рідною та іноземною (як правило, англійською) 

мовами. Здатність представлення складної комплексної 

інформації у стислій формі усно та письмово, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідні технічні терміни. 

� Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із 

нефахівцями своєї галузі. 

� Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з 

погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу результатів інженерної діяльності на 

соціальну сферу та навколишнє середовище. Дотримання у 

своїй роботі правил безпеки. 

2 Фахові � Базові знання з природничих, точних та суспільних наук, 

необхідні для успішної професійної діяльності. Базові знання 

з областей наук, що вивчають явища, закономірності 

навколишнього світу та суспільства, закономірності їх 

функціонування.   

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Знання та 

розуміння теоретичних основ класичної механіки, методів 

розрахунку та визначення структурних, кінематичних та 

силових характеристик механізмів та машин. Знання та 

розуміння технологій проектування, виготовлення, 

експлуатації та утилізації продукції машинобудування. 

� Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло 

професійних проблем і задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та вмінням використовувати 

отримані знання на практиці.  Здатність оцінити недоліки та 

переваги, запропонувати рішення щодо оптимізації 

конструкції механізмів і машин.  

� Обчислювальні навички. Здатність розуміти та уміло 

використовувати математичні та числові методи, які часто 

використовуються у механічній інженерії; використовувати 

відповідне програмне забезпечення (мови програмування, 

пакети) для проведення розрахунків в механічній інженерії. 

� Самонавчання. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел з метою самонавчання, 

підвищення своєї кваліфікації та оволодіння знаннями з 

нових областей. 
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F Програмні результати навчання 

  Знання і розуміння: 
� базові знання з суспільних наук про основи соціології, 

психології, що сприяють розвитку загальної культури й 

соціалізації особистості; 

� базові знання з фундаментальних природничих наук (фізика, 

хімія, екологія) та математики, в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних дисциплін та використання 

математичних методів в обраній професії; 

� базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; 

� базові знання з філософії, вітчизняної та світової історії і 

культури, політології, розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку суспільства й уміння використовувати їх в 

професійній і соціальній діяльності; 

� базові знання з організації виробництва, праці і управління, 

економіки галузі; 

� базові знання про історію, сучасний стан і перспективи 

розвитку механічної інженерії; 

� глибокі знання та розуміння теоретичних основ класичної 

механіки, методів розрахунку та визначення структурних, 

кінематичних та силових характеристик механізмів, машин 

та їх елементів; 

� поглиблені знання сучасних технологій проектування, 

виготовлення, експлуатації та утилізації продукції 

машинобудування; 

� поглиблені знання і розуміння конструкції підйомно-

транспортних, будівельних, дорожніх машин та обладнання, 

необхідні для подальшої спеціалізації. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність застосовувати професійно-профільовані знання на 

практиці при проектуванні та експлуатації механізмів та 

машин, дотримуючись правил безпеки та етичних принципів 

як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу результатів інженерної діяльності на 

соціальну сферу та навколишнє середовище; 

� здатність виконувати проектні роботи, наукові дослідження 

як самостійно (кваліфікаційна робота бакалавра), так і в 

групі (лабораторні роботи) під керівництвом лідера, подібні 

навички, що демонструють здатність до врахування строгих 

вимог до дисципліни, планування та управління часом; 

� здатність розуміти та уміло використовувати математичні та 

числові методи, які часто використовуються у механічній 

інженерії; використовувати відповідне програмне 

забезпечення (мови програмування, пакети) для 

проведення розрахунків в механічній інженерії; 

� здатність до ефективного комунікування та представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі усно та 

письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні 

технології та відповідні технічні терміни; вміння спілкуватися 

із нефахівцями своєї галузі як рідною, так і іноземною (як 

правило, англійською) мовами. 
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   Формування суджень: 
� здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел з метою самонавчання, підвищення своєї 

кваліфікації та оволодіння знаннями з нових областей; 

� здатність оцінити недоліки та переваги, запропонувати 

рішення щодо оптимізації конструкції та правил експлуатації 

механізмів і машин. 

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - МАГІСТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, що відносяться до області 

проектування або експлуатації підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і 

обладнання та нададуть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників 

та розробників (Н – наукова лінія), менеджерів (експертів та керівників) в області 

механічної інженерії (П – лінія), викладачів (В – лінія) 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Механічна інженерія 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Усі лінії мають 2 спеціалізації: проектування підйомно-

транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання; 

експлуатація підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх 

машин і обладнання. 

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, викладацька -  

професійно орієнтована, менеджерська лінія є практично 

орієнтована 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, керівні 

посади у сфері управління та досліджень: компанії та державні 

установи машинобудівельного та будівельного секторів 

промисловості  

2 Продовження освіти Докторські програми у галузі механічної інженерії та суміжних 

областях. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської 

роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 
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  � Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у 

галузі механічної інженерії для загальної публіки (не 

фахівців). 

� Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння 

ролі механічної інженерії в суспільстві з метою адекватної 

роботи за майбутніми професіями та врахування впливу на 

соціальні проблеми.  

2 Фахові Для усіх ліній 

� Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати 

закони й принципи механіки та фізики в цілому у поєднанні 

із потрібними вищого рівня математичними інструментами 

для опису функціонування технічних систем та виконуваних 

ними робочих процесів.  

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

� Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі 

технічних систем, досліджувати їх для отримання нових 

висновків та поглиблення розуміння функціонування 

технічних систем та виконуваних ними робочих процесів. 

� Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і впроваджувати 

комп’ютерні програми та використовувати існуючі. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 

� Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області механічної інженерії, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, 

беручи до уваги наявні ресурси. 

� Уміння учитися. Здатність сприймати новоздобуті знання в 

області механічної інженерії та інтегрувати їх з уже 

наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в 

певній вузький області механічної інженерії, яка лежить 

поза межами обраної спеціалізації.   

Додатково для викладацької лінії 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

� Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької 

майстерності. 
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  Додатково для менеджерської лінії 

� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач у наукових та комерційних установах. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою 

та в області ділового адміністрування. 

� Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

літературний пошук джерел, які мають відношення до цих 

теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на 

фахових у цих областях статтях. 

F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 

Знання і розуміння: 
� знання конструкцій, правил експлуатації та тенденцій 

розвитку сучасної будівельної техніки та обладнання 

підприємств машинобудівного та будівельного профілю; 

� знання про організаційні, економічні та правові основи 

функціонування підприємств різної форми власності; 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність застосовувати у практичній діяльності сучасні 

методи наукових досліджень, в тому числі шляхом побудови 

математичних моделей досліджуваних технічних систем та 

виконуваних ними робочих процесів і шляхом планування, 

виконання та аналізу результату експериментів в контексті 

існуючих теорій, робити відповідні висновки (включаючи 

ступінь невизначеності); 

� здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, необхідне для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; 
� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною 

та іноземною (як правило, англійською) мовами; 

Формування суджень: 
� здатність оцінювати (на рівні експерту) та пропонувати свої 

нові технічні рішення в області підйомно-транспортних, 

будівельних, дорожніх машин і обладнання, усвідомлюючи 

можливий вплив результатів інженерно-наукової діяльності 

на соціальну сферу і навколишнє середовище та 

дотримуючись принципів етики та безпеки.  

Додатково для наукової лінії 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

�  здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, взаємокорисно спілкуючись з колегами та 

використовуючи інформаційні технології. 
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  Додатково для викладацької лінії 

Знання і розуміння: 
� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати літературу в області викладання; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 

� вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 

Додатково для менеджерської лінії 

Знання і розуміння: 
� загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області. 

� розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до діагностування та аналізу різних типів 

складних управлінських проблем на рівні, що надасть 

можливість працевлаштування в наукових установах; 

Застосування знань і розумінь: 

� здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні 

концепції наукового менеджменту та ділового 

адміністрування. 

� здатність використовувати на практиці інструменти та 

стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу 

різних типів складних управлінських проблем, а також 

робити звіти/доповіді про них усно та письмово. 
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Уявити сучасне життя без автомобілів неможливо, вони оточують нас 

всюди. Успішне виконання автомобільним транспортом покладених на 

нього завдань можливе лише за наявності сучасних фахівців, які 

володіють необхідними теоретичними знаннями і практичними 

навичками щодо конструкції, технічного обслуговування і 

діагностування автомобілів і автопоїздів, принципів їх раціональної 

експлуатації і ремонту. 

       Спеціалізації:  
� Автомобілі та автомобільне господарство 

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - БАКАЛАВР 

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Рівень програми Першій рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Надати освіту в галузі автомобільного транспорту з широким доступом до працевлаштування, 

підготувати студентів із особливим інтересом до певних складових експлуатації транспортних 

засобів для подальшого навчання. 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Транспорт 

2 Фокус програми: загальна / 

спеціальна 

Загальна освіта в області автомобільного транспорту 

3 Орієнтація програми Програма базується на загальновідомих наукових результатах 

із врахуванням сьогоднішнього стану автомобілебудування та 

технічної експлуатації транспортних засобів; орієнтує на 

актуальні складові функціонування транспорту, у рамках яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра в області 

технічної експлуатації автомобілів 

4 Особливості програми Програма передбачає проведення лабораторних робіт, 

практики на підприємствах автомобільного транспорту 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в компаніях, на малих підприємствах та інститутах 

транспортного, технологічного, аграрного секторів (інженер-механік, 

інженер-технолог, посади у комерційних інституціях тощо). 

2 Продовження освіти Магістерські програми з автомобільного транспорту; 

міждисциплінарні програми, близькі до автомобільного 

транспорту (транспортні технології, галузеве машинобудування). 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в 

малих групах, самостійна робота на основі підручників та 

конспектів, консультації з викладачами, підготовка 

бакалаврської роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, 

поточний контроль, курсові проекти та роботи, захист 

бакалаврської роботи 
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E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість 

до застосування набутих компетентностей в широкому 

діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

� Групова робота. Здатність виконувати проектні роботи, наукові 

дослідження в групі під керівництвом лідера, подібні навички, 

що демонструють здатність до врахування строгих вимог до 

дисципліни, планування та управління часом. 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективної комунікації 

та представлення складної комплексної інформації у стислій 

формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні технічні терміни. 

� Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із 

нефахівцями своєї галузі. 

� Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з 

погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу результатів інженерної діяльності на 

соціальну сферу та навколишнє середовище. Дотримуватись 

у своїй роботі правил безпеки. 

2 Фахові � Базові знання з природничих, точних та суспільних наук, 
необхідні для успішної професійної діяльності. Базові 

знання з областей наук, що вивчають явища, закономірності 

навколишнього світу та суспільства, закономірності їх 

функціонування.   

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Знання та 

розуміння теоретичних основ технічної експлуатації 

автомобілів, форм та методів організації технологічних процесів 

обслуговування та ремонту автомобілів, здатність оцінити якість 

та ефективність процесів, запропонувати рішення щодо їх 

оптимізації. Знання та розуміння технологій проектування, 

виготовлення, експлуатації та утилізації автомобілів. 

� Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло 

професійних проблем і задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та вмінням використовувати 

отримані знання на практиці.   

F Програмні результати навчання 

  Знання і розуміння: 
� базові уявлення про основи філософії, психології, соціології, 

що сприяють розвитку загальної культури у соціалізації 

особистості, розуміння етичних цінностей, знання 

вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-

наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

� базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному 

для освоєння загально-професійних дисциплін; 

� базові уявлення про основи загальної, системної й прикладної 

екології, принципах оптимального природокористування, 

безпеки життєдіяльності й охорони праці; 
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  � базові знання механіки, знання про основні механізми та 

деталі машин, принципи роботи та розрахунки механізмів та 

деталей машин, методів виконання конструкторських робіт; 

� базові знання про основні характеристики руху, сили що 

діють при русі,  будову, властивості автомобіля, його систем 

та агрегатів; 

� базові уявлення про технологічні процеси, знання 

технологічної документації, підходів та порядку складання 

карт технологічних процесів; 

� базові уявлення про організацію виробничих процесів, 

знання про управління якістю виробництва та основ 

планування відповідних заходів; 

� базові знання про закономірності розвитку економіки, 

підприємництва, основ планування виробничих процесів. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність до письмової і усної комунікації рідною та 

іноземною мовами; 

� здатність використовувати професійно-профільовані знання 

в галузі математики, для статистичної обробки 

експериментальних даних та математичного моделювання 

технологічних процесів; 

� здатність використовувати професійно-профільовані знання 

й практичні навички в галузі теорії і конструкції автомобілів 

для розрахунків характеристик та властивостей автомобіля; 

� здатність використовувати професійно-профільовані знання 

в галузі законодавства та стандартизації, для організації та 

проведення технічного обслуговування та ремонту 

автомобілів, організації експлуатації автомобілів, 

користування нормативною документацією галузі; 

� здатність використовувати професійно-профільовані знання 

й практичні навички в галузі стандартизації та вимірювань, 

механіки, теплотехніки, гідравліки, електротехніки, 

матеріалознавства, економіки для виконання технічних та 

економічних розрахунків, аналізу та контролю якості; 

� здатність використовувати професійно-профільовані знання 

й практичні навички в галузі теорії і практики експлуатації 

автомобілів для покращення організації процесів 

обслуговування і ремонту автомобілів та агрегатів; 

� здатність використовувати теоретичні знання і практичні 

навички для оволодіння основами підприємництва. 

Формування суджень: 
� здатність виявляти проблеми виробничого характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, використовуючи системне 

мислення, статистичну та нормативну інформацію; 

� здатність запропоновувати способи вирішення і оцінювати 

очікувані результати; 

� здатність систематизувати та узагальнювати інформацію про 

технічну експлуатацію автомобілів; 

� здатність використовуючи набутті знання, фахову літературу 

та, аналізуючи дані, прогнозувати розвиток методів 

технічної експлуатації автомобілів. 
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Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, що відносяться до області 

експлуатації транспортних засобів і технологічного устаткування та надають їм можливість 

виконувати свою роботу самостійно. Бути підготовленими до успішного засвоєння 

складніших програм для наукових дослідників та розробників (Н – наукова лінія), 

менеджерів (експертів та керівників) в області транспорту (П – лінія), викладачів (В – лінія) 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Транспорт 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Поглиблена освіта в області автомобільного транспорту, 

технічної експлуатації транспортних засобів, функціонування 

виробничих процесів 

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, викладацька -  

професійно орієнтована, менеджерська лінія є практично 

орієнтована 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, керівні 

посади у сфері управління та досліджень: компанії та державні 

установи пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням  

транспортних засобів 

2 Продовження освіти Докторські програми у галузі автомобільного транспорту та 

суміжних областях 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі 

лабораторні роботи, підготовка заключної магістерської роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської 

роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 

� Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також здатність викласти сучасні 

концепції у галузі автомобільного транспорту для загалу (не 

фахівців). 

� Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння 

ролі транспорту в суспільстві з метою адекватної роботи за 

майбутніми посадами та врахування впливу на соціальні 

проблеми.   
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2 Фахові Для усіх ліній 

� Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати 

закони й принципи механіки та фізики в цілому у поєднанні 

із потрібними вищого рівня математичними інструментами 

для опису функціонування технічних систем та виконуваних 

ними робочих процесів.  

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

� Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі 

технічних систем, досліджувати їх для отримання нових 

висновків та поглиблення розуміння функціонування 

технічних систем та виконуваних ними робочих процесів. 

� Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і впроваджувати 

комп’ютерні програми та використовувати існуючі. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 

� Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області транспорту, вибирати належні 

напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до 

уваги наявні ресурси. 

� Уміння учитися. Здатність сприймати нові здобуті знання в 

області транспорту та інтегрувати їх з уже наявними. Здатність 

зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузький області 

транспорту, яка лежить поза межами обраної спеціальності.    

Додатково для викладацької лінії 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

� Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької 

майстерності. 

Додатково для менеджерської лінії 

� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач у наукових та комерційних установах. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою 

та в області ділового адміністрування. 

� Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

літературний пошук джерел, які мають відношення до цих 

теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на 

фахових у цих областях статтях. 
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F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 
Знання і розуміння: 

� знання конструкцій, прийомів, методів ефективної технічної 

експлуатації транспортних засобів і тенденцій розвитку 

автомобілебудування та процесів обслуговування і ремонту 

автомобілів. 

� знання про організаційні, економічні та правові основи 

функціонування підприємств різної форми власності. 
Застосування знань і розумінь: 

� здатність застосовувати у практичній діяльності сучасні 

методи наукових досліджень, в тому числі шляхом побудови 

математичних моделей досліджуваних технічних систем та 

виконуваних ними робочих процесів і шляхом планування, 

виконання та аналізу результату експериментів в контексті 

існуючих теорій, робити відповідні висновки (включаючи 

ступінь невизначеності); 

� здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, необхідне для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; 
� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загалу (не 

фахівців); робити усні та письмові звіти рідною та іноземною 

(як правило, англійською) мовами. 

Формування суджень: 
� здатність оцінювати (на рівні експерта) та пропонувати свої 

нові технічні рішення в області автомобільного транспорту і 

технологічного устаткування, усвідомлюючи можливий 

вплив результатів інженерно-наукової діяльності на 

соціальну сферу і навколишнє середовище та дотримуючись 

принципів етики та безпеки. 

Додатково для наукової лінії 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність розуміти наукові роботи за обраною спеціальністю 

та знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

�  здатність відслідковувати найновіші досягнення за обраною 

спеціальністю, спілкуючись з колегами та використовуючи 

інформаційні технології. 

  Додатково для викладацької лінії 

Знання і розуміння: 
� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати літературу в області викладання; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 

� вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 
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  Додатково для менеджерської лінії 

Знання і розуміння: 
� загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області. 

� розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до діагностування та аналізу різних типів 

складних управлінських проблем на рівні, що надасть 

можливість працевлаштування в наукових установах. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні 

концепції наукового менеджменту та ділового 

адміністрування; 

здатність використовувати на практиці інструменти та 

стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу 

різних типів складних управлінських проблем, а також 

робити звіти/доповіді про них усно та письмово. 
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Сучасний економіст – це висококласний фахівець зі знанням організації 

виробництва, комп'ютерних технологій, іноземної мови, який володіє 

навичками ділового спілкування та вмінням відстояти ідею, об'єднати 

людей і повести за собою. Якщо Ви милуючись будівлями, парками 

замислюєтеся над їх вартістю і бажаєте взяти участь у їх створенні - то 

Ваше покликання - ЕКОНОМІКА будівництва і міського господарства. Це 

ті спеціалізації, які конкурентоспроможні на ринку праці, а випускникам 

з такою підготовкою гарантована робота і висока зарплата. 

       Спеціалізації:  
� Економіка у будівництві 

� Економіка у житлово-комунальному господарстві 

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - БАКАЛАВР 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Рівень програми Першій рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Надати освіту в галузі економіки з широким доступом до працевлаштування, підготувати 

студентів із особливим інтересом до економіки будівництва та житлово-комунального 

господарства для подальшого навчання. 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Соціальні та поведінкові науки: Економіка 

2 Фокус програми: загальна / 

спеціальна 

Загальна освіта в області економіки (економіки будівництва, 

економіки житлово-комунального господарства) 

3 Орієнтація програми Програма базується на загальновідомих наукових результатах 

із врахуванням сьогоднішнього стану економіки; орієнтує на 

актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра в області будівництва або 

житлово-комунального господарства 

4 Особливості програми Програма передбачає застосування практики на підприємствах 

будівельного комплексу або комунальних підприємств 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в будівельних компаніях, підприємствах тепло-, 

газо-, водопостачання, транспорту та житлово-комунальної 

сфери, проектних організаціях, агентствах нерухомості, 

землевпорядкування, банках, податкових інспекціях, 

контрольно-ревізійних управліннях, інших органах 

держконтролю, районних, міських та обласних адміністраціях; 

ведення власного бізнесу. 

2 Продовження освіти Магістерські програми з економіки; міждисциплінарні 

програми, близькі до економіки. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в 

малих групах, самостійна робота на основі підручників та 

конспектів, консультації з викладачами, державний іспит за 

фахом, підготовка бакалаврської роботи 
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2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, реферати, контрольні роботи, 

презентації, поточний контроль, курсові роботи, захист 

бакалаврської роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість 

до застосування набутих компетентностей в широкому 

діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

� Групова робота. Здатність виконувати наукові дослідження 

в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що 

демонструють здатність до врахування строгих вимог до 

дисципліни, планування та управління часом. 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування 

та представлення складної комплексної інформації у стислій 

формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні економічні терміни. 

� Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із 

нефахівцями своєї галузі. 

� Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з 

погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу результатів економічної діяльності на 

соціальну сферу та навколишнє середовище. Дотримуватись 

у своїй роботі правил безпеки. 

2 Фахові � Базові знання з природничих, точних та суспільних наук, 
необхідні для успішної професійної діяльності. Базові 

знання з областей наук, що вивчають явища, закономірності 

навколишнього світу та суспільства, закономірності їх 

функціонування.   

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Знання та 

розуміння теоретичних основ класичної економії, методів 

розрахунку та аналізу окремих параметрів діяльності 

підприємства, здатність оцінити недоліки та переваги, 

запропонувати рішення щодо оптимізації діяльності 

підприємства.  

� Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло 

професійних проблем і задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та вмінням використовувати 

отримані знання на практиці. 

� Обчислювальні навички. Здатність розуміти та вміло 

використовувати математичні та числові методи, програмне 

забезпечення (мови програмування, пакети) для 

проведення розрахунків в економічному аналізі.   

� Самонавчання. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел з метою самонавчання, 

підвищення своєї кваліфікації та оволодіння знаннями з 

нових областей. 

F Програмні результати навчання 

  Знання і розуміння: 
� базові знання з суспільних наук про основи соціології, 

психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості; 
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  � базові знання з фундаментальних природничих наук та 

математики, в обсязі, необхідному для освоєння загально-

професійних дисциплін та використання математичних 

методів в обраній професії; 

� базові знання в галузі економічної інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; 

� базові знання з філософії, вітчизняної та світової історії і 

культури, політології, розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку суспільства й уміння використовувати їх в 

професійній і соціальній діяльності; 

� базові знання з організації виробництва, праці і управління в 

будівництві та житлово-комунальному господарстві; 

� базові знання про організацію економічного механізму 

функціонування господарських товариств, акціонерних 

компаній, підприємств малого бізнесу; 

� глибокі знання та розуміння мікро-, макро-, політичної, 

національної, міжнародної економіки, обліку, фінансів; 

� глибокі знання розрахунку та аналізу окремих параметрів 

діяльності підприємства та його підрозділів, методів оцінки 

отриманих результатів; 

� поглиблені знання щодо обґрунтування проектів розвитку 

підприємства, удосконалення системи планування 

діяльності підприємства, поєднання та оптимізації всіх видів 

ресурсів з метою підвищення ефективності функціонування 

підприємства, обліку витрат, підготовки статистичної 

звітності підприємства; 

� поглиблені знання щодо проведення поточного контролю 

виконання затверджених планів, процедур, запровадження 

заходів з підвищення ефективності роботи підприємства та 

його підрозділів, підготовки первинних і зведених звітів 

щодо діяльності підприємства та його підрозділів, 

забезпечення власних інформаційних потреб. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність застосовувати професійно-профільовані знання на 

практиці при організації власної діяльності, проведенні 

соціологічних досліджень, урахуванні основних економічних 

законів та правових засад, застосуванні законів формальної 

логіки в процесі інтелектуальної діяльності, аналізі заходів 

(інновацій) у економічній діяльності; 

� здатність виконувати проектні роботи, наукові дослідження 

як самостійно (дипломна робота), так і в групі під 

керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють 

здатність до врахування строгих вимог до дисципліни, 

планування та управління часом; 

� здатність вміло використовувати математичні та числові 
методи, програмне забезпечення для проведення 
економічних розрахунків; 

� здатність до ефективного комунікування та представлення 
складної комплексної інформації у стислій формі усно та 
письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні 
технології та відповідні технічні терміни; вміння спілкуватися 
із нефахівцями своєї галузі як рідною, так і іноземною (як 
правило, англійською) мовами; 
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   � здатність до аналізу процесів і результатів діяльності 

підприємства та його підрозділів, розробки сценаріїв і 

прогнозів змін зовнішнього середовища підприємства, 

показників довгострокових і поточних планів підприємства. 

Формування суджень: 

� здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел з метою самонавчання, підвищення своєї 

кваліфікації та оволодіння знаннями з нових областей; 

� здатність до розробки комплексних заходів з підвищення 

конкурентоздатності підприємства. 
 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - МАГІСТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; 

МСКО (ISCED), FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 7 рівень 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, що відносяться до області 

економіки та нададуть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників 

та розробників (Н – наукова лінія), менеджерів (експертів та керівників) в області економіки 

(П – лінія), викладачів (В – лінія) 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Економіка 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Усі лінії мають 2 спеціалізації: економіка у будівництві; 

економіка у житлово-комунальному господарстві. 

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, викладацька -  

професійно орієнтована, менеджерська лінія є практично 

орієнтована 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, керівні 

посади у сфері управління та досліджень: компанії та державні 

установи економічних секторів промисловості.  

2 Продовження освіти Докторські програми у галузі економіки. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської 

роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 
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  � Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у 

галузі економіки для загальної публіки (не фахівців). 

� Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння ролі 

економіки в суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми 

професіями та врахування впливу на соціальні проблеми. 

2 Фахові Для усіх ліній 
� Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати 

закони й принципи економіки в цілому у поєднанні із 

потрібними вищого рівня математичними інструментами 

для опису функціонування різноманітних систем та 

виконуваних ними робочих процесів.  

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

� Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі 

економічних систем, досліджувати їх для отримання нових 

висновків та поглиблення розуміння функціонування 

економічних систем та виконуваних ними робочих процесів. 

� Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і впроваджувати 

комп’ютерні програми та використовувати існуючі. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 
� Уміння учитися. Здатність сприймати новоздобуті знання в 

області економіки та інтегрувати їх з уже наявними. Здатність 

зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузький області 

економіки, яка лежить поза межами обраної спеціалізації.   

Додатково для викладацької лінії 
� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

� Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути наставником 

молодших колег у вдосконаленні викладацької майстерності. 

Додатково для менеджерської лінії 
� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач у наукових та комерційних установах. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою 

та в області ділового адміністрування. 

� Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

літературний пошук джерел, які мають відношення до цих 

теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на 

фахових у цих областях статтях. 

72 

© Донбаська національна академія будівництва і архітектури 
© Донбаська національна академія будівництва і архітектури 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 
Знання і розуміння: 

� знання методологій аналізу підприємства як системи, 

діагностики конкурентного середовища підприємства, 

етапів розробки стратегій и планів підприємства, 

обґрунтування рекомендацій щодо розв’язання проблем 

функціонування і розвитку підприємства; 

� знання сучасних організаційних, економічних та правових 

основ функціонування підприємств різної форми власності; 

� знання особливостей викладання економічних дисциплін у 

навчальних закладах. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність застосовувати у практичній діяльності сучасні 

методи наукових досліджень, в тому числі шляхом побудови 

математичних моделей досліджуваних економічних систем 

шляхом планування, виконання та аналізу результатів 

досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні 

висновки (включаючи ступінь невизначеності); 

� здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, необхідне для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; 

� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною 

та іноземною (як правило, англійською) мовами; 

� здатність використовувати набуті професійно-профільовані 

знання й практичні навички для вирішення практичних 

завдань з планування, організації, контролю. 

Формування суджень: 
� здатність аналізувати сучасні економічні проблеми, 

розробляти пропозиції щодо оптимального їх вирішення. 

Додатково для наукової лінії 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

�  здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, взаємокорисно спілкуючись з колегами та 

використовуючи інформаційні технології. 

Додатково для викладацької лінії 
Знання і розуміння: 

� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати літературу в області викладання; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 

� вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 
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  Додатково для менеджерської лінії 

Знання і розуміння: 
� загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області; 

� розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до діагностування та аналізу різних типів 

складних управлінських проблем на рівні, що надасть 

можливість працевлаштування в наукових установах; 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні 

концепції наукового менеджменту та ділового 

адміністрування; 

� здатність використовувати на практиці інструменти та 

стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу 

різних типів складних управлінських проблем, а також 

робити звіти/доповіді про них усно та письмово. 
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Місією кафедри економіки та менеджменту є підготовка керівників, які 

вміють працювати на рівні міжнародних стандартів, ділових людей, 

здатних взяти на себе відповідальність за розвиток фірми, зробити її 

конкурентоспроможною і повести за собою співробітників.  

«МЕНЕДЖЕРИ» - генофонд ділових людей ХХІ століття. Кафедра 

економіки та менеджменту - це висококваліфіковані викладачі, сучасні 

навчально-методичні матеріали, практика на провідних підприємствах. 

       Спеціалізації:  
� Менеджмент у будівництві 

� Менеджмент у житлово-комунальному господарстві 

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - БАКАЛАВР 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Рівень програми Першій рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Надати освіту в галузі управління та адміністрування з широким доступом до 

працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до менеджменту в 

будівництві та житлово-комунальному господарстві для подальшого навчання 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Управління та адміністрування: Менеджмент 

2 Фокус програми: загальна / 

спеціальна 

Загальна освіта в області менеджменту (менеджмент у 

будівництві, менеджмент у житлово-комунальному господарстві) 

3 Орієнтація програми Програма базується на загальновідомих наукових результатах 

із врахуванням сьогоднішнього стану науки управління; 

орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива 

подальша професійна та наукова кар’єра в області будівництва 

або житлово-комунального господарства 

4 Особливості програми Програма передбачає застосування практики на підприємствах 

будівельного комплексу або комунальних підприємств 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в будівельних компаніях, підприємствах тепло-, газо-, 

водопостачання, транспорту та житлово-комунальної сфери, 

проектних організаціях, агентствах нерухомості, 

землевпорядкування, банках, районних, міських та обласних 

адміністраціях; ведення власного бізнесу; керівництво відділами 

маркетингу, постачання, планово-економічними, фінансовими та 

іншими; керівництво інвестиційними проектами; робота в 

контрольно-ревізійних управліннях та інших органах держконтролю. 

2 Продовження освіти Магістерські програми з управління та адміністрування; 

міждисциплінарні програми, близькі до менеджменту. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих 

групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, 

консультації з викладачами, підготовка бакалаврської роботи 
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2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, реферати, контрольні роботи, 

презентації, поточний контроль, курсові роботи, захист 

бакалаврської роботи 

E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість 

до застосування набутих компетентностей в широкому 

діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

� Групова робота. Здатність виконувати наукові дослідження 

в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що 

демонструють здатність до врахування строгих вимог до 

дисципліни, планування та управління часом. 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективного 

комунікування та представлення складної комплексної 

інформації у стислій формі усно та письмово, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідні управлінські та економічні терміни. 

� Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із 

нефахівцями своєї галузі. 

� Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з 

погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу результатів управлінської діяльності на 

соціальну сферу та навколишнє середовище. Дотримуватись 

у своїй роботі правил безпеки. 

2 Фахові � Базові знання з природничих, точних та суспільних наук, 
необхідні для успішної професійної діяльності. Базові 

знання з областей наук, що вивчають явища, закономірності 

навколишнього світу та суспільства, закономірності їх 

функціонування.   

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Знання та 

розуміння державного та регіонального управління, стратегічного 

та тактичного управління, методів діагностики конкурентного 

середовища, аналізу окремих параметрів діяльності підприємства, 

здатність оцінити недоліки та переваги, запропонувати рішення 

щодо оптимізації діяльності підприємства.  

� Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло 

професійних проблем і задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та вмінням використовувати 

отримані знання на практиці.   

� Обчислювальні навички. Здатність розуміти та вміло 

використовувати математичні та числові методи, програмне 

забезпечення (мови програмування, пакети) для прийняття 

управлінських рішень. 

� Самонавчання. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел з метою самонавчання, підвищення 

своєї кваліфікації та оволодіння знаннями з нових областей. 

F Програмні результати навчання 

  Знання і розуміння: 
� базові знання з суспільних наук про основи соціології, 

психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості; 
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  � базові знання з фундаментальних природничих наук та 

математики, в обсязі, необхідному для освоєння загально-

професійних дисциплін та використання математичних 

методів в обраній професії; 

� базові знання в галузі сучасних інформаційних систем і 

технологій; 

� базові знання з філософії, вітчизняної та світової історії і 

культури, політології, розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку суспільства й уміння використовувати їх в 

професійній і соціальній діяльності; 

� базові знання про організацію функціонування 

господарських товариств, акціонерних компаній, 

підприємств малого бізнесу, організацію праці, соціально-

трудові відносини; 

� глибокі знання та розуміння державного та регіонального 

управління, менеджменту, правознавства, управління 

персоналом, організації виробництва, економіки і фінансів 

підприємства, стратегічного управління; 

� глибокі знання розрахунку та аналізу окремих параметрів 

діяльності підприємства та його підрозділів, оцінці 

отриманих результатів, діагностика конкурентного 

середовища підприємства; 

� поглиблені знання процесу здійснення основних функцій з 

управління підприємством, основних принципів та методів 

функціонування організації, діагностики зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства, розробки 

прогнозів, стратегій, програм соціально-економічного 

розвитку підприємства та його основних підрозділів. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність застосовувати професійно-профільовані знання на 

практиці при організації власної діяльності, проведенні 

соціологічних досліджень, урахуванні основних економічних 

законів та правових засад, застосуванні законів формальної 

логіки в процесі інтелектуальної діяльності, аналізі заходів 

(інновацій) в економічній та управлінській діяльності; 

� здатність вміло використовувати математичні та числові 

методи, програмне забезпечення для проведення 

економічних розрахунків; 

� здатність до ефективного комунікування та представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідні технічні терміни; вміння спілкуватися із 

нефахівцями своєї галузі як рідною, так і іноземною (як 

правило, англійською) мовами; 

� використовуючи сучасні методики, проводити аналіз 

основних економічних показників діяльності підприємства, 

оцінювати виробничо-економічний, ринковий та соціальний  

потенціал підприємства, розраховувати обсяги діяльності та 

динаміку розвитку, здійснювати довгостроковий прогноз 

його подальшого розвитку; 

� здатність розраховувати ефективність інноваційних та 

інвестиційних  проектів; 
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   � здатність складати посадові інструкції та положення про 

структурні підрозділи, вдосконалювати організаційні та 

технологічні взаємозв’язки між підрозділами та службами 

підприємства;  

� здатність здійснювати маркетингові дослідження з метою 

визначення сегменту ринку, потенційних споживачів, їх 

поведінкових особливостей, прогнозувати попит на 

продукцію та послуги підприємства, формувати програми 

виробництва, впроваджувати запобіжні заходи щодо 

потенційних кризових ситуацій в діяльності організації. 

Формування суджень: 
� здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел з метою самонавчання, підвищення своєї 

кваліфікації та оволодіння знаннями з нових областей; 

� здатність розробляти комплексні програми з підвищення 

конкурентоздатності підприємства  за рахунок 

впровадження прогресивної технології, раціональної 

організації праці тощо. 
 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - МАГІСТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 або 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури» 

Рівень програми Другий рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, що відносяться до області 

економіки та нададуть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. 

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників 

та розробників (Н – наукова лінія), менеджерів (експертів та керівників) в області економіки 

(П – лінія), викладачів (В – лінія) 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Економіка 

2 Фокус програми: 

загальна / спеціальна 

Усі лінії мають 2 спеціалізації: економіка у будівництві; 

економіка у житлово-комунальному господарстві. 

3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, викладацька -  

професійно орієнтована, менеджерська лінія є практично 

орієнтована 

4 Особливості програми Загалом є 3 лінії: 1 наукова, 1 професійна та 1 практична 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця в університетах або наукових організаціях, керівні 

посади у сфері управління та досліджень: компанії та державні 

установи економічних секторів промисловості 

2 Продовження освіти Докторські програми у галузі економіки 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської 

роботи 
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E Програмні компетенції 

1 Загальні � Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій. 

� Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у 

галузі економіки для загальної публіки (не фахівців). 

� Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння ролі 

економіки в суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми 

професіями та врахування впливу на соціальні проблеми.   

2 Фахові Для усіх ліній 

� Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати 

закони й принципи економіки в цілому у поєднанні із 

потрібними вищого рівня математичними інструментами 

для опису функціонування різноманітних систем та 

виконуваних ними робочих процесів.  

� Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати 

та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. 

� Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі 

економічних систем, досліджувати їх для отримання нових 

висновків та поглиблення розуміння функціонування 

економічних систем та виконуваних ними робочих процесів. 

� Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і впроваджувати 

комп’ютерні програми та використовувати існуючі. 

� Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з 

даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

іноземною (як правило, англійською) мовами. 

Додатково для наукової лінії 

� Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області економіки, вибирати належні 

напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до 

уваги наявні ресурси. 

� Уміння учитися. Здатність сприймати новоздобуті знання в 

області економіки та інтегрувати їх з уже наявними. Здатність 

зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузький області 

економіки, яка лежить поза межами обраної спеціалізації.   

Додатково для викладацької лінії 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в області навчання. 

� Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

� Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути наставником 

молодших колег у вдосконаленні викладацької майстерності. 
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  Додатково для менеджерської лінії 

� Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач у наукових та комерційних установах. 

� Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою 

та в області ділового адміністрування. 

� Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

літературний пошук джерел, які мають відношення до цих 

теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на 

фахових у цих областях статтях. 

F Програмні результати навчання 

  Для усіх ліній 

Знання і розуміння: 
� знання методологій аналізу підприємства як системи, 

діагностики конкурентного середовища підприємства, 

етапів розробки стратегій и планів підприємства, 

обґрунтування рекомендацій щодо розв’язання проблем 

функціонування і розвитку підприємства; 

� знання сучасних організаційних, економічних та правових 

основ функціонування підприємств різної форми власності; 

�  знання особливостей викладання економічних дисциплін у 

навчальних закладах. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність застосовувати у практичній діяльності сучасні 

методи наукових досліджень, в тому числі шляхом побудови 

математичних моделей досліджуваних економічних систем 

шляхом планування, виконання та аналізу результатів 

досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні 

висновки (включаючи ступінь невизначеності); 

� здатність використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, необхідне для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; 

� здатність представити результати проведених досліджень у 

формі, зрозумілій як для професіоналів, так і для загальної 

публіки (не фахівців); робити усні та письмові звіти рідною 

та іноземною (як правило, англійською) мовами; 

� здатність використовувати набуті професійно-профільовані 

знання й практичні навички для вирішення практичних 

завдань з планування, організації, контролю. 

Формування суджень: 
� здатність аналізувати сучасні економічні проблеми, 

розробляти пропозиції щодо оптимального їх вирішення.  

Додатково для наукової лінії 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність розуміти наукові статті в обраній спеціалізації та 

знаходити відповідні наукові джерела, які мають 

відношення до задач, що необхідно розв’язати; 

�  здатність відслідковувати найновіші досягнення в обраній 

спеціалізації, взаємокорисно спілкуючись з колегами та 

використовуючи інформаційні технології.  
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  Додатково для викладацької лінії 

Знання і розуміння: 
� достатні знання різних педагогічних теорій, які дозволять 

критично аналізувати літературу в області викладання; 
� глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення 

задач можуть бути використані для конкретних навчальних 

програм та поза їх межами. 
Застосування знань і розумінь: 

� вміння використовувати педагогічні навички у викладацькій 

діяльності. 

Додатково для менеджерської лінії 

Знання і розуміння: 
� загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

наукового менеджменту та ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить критично реагувати на поради в 

літературних джерелах цієї області; 

� розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до діагностування та аналізу різних типів 

складних управлінських проблем на рівні, що надасть 

можливість працевлаштування в наукових установах. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні 

концепції наукового менеджменту та ділового 

адміністрування; 

� здатність використовувати на практиці інструменти та 

стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу 

різних типів складних управлінських проблем, а також 

робити звіти/доповіді про них усно та письмово. 
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Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного 

зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном. Випускник 

спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» - інженер-

землевпорядник - є основним учасником землевпорядної, кадастрової та 

оціночної діяльності. Випускники займаються відведенням земель 

підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під 

індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу 

документів на право власності, організують раціональне використання та 

охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості. 

       Спеціалізації:  
� Геодезія та землеустрій 

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ - БАКАЛАВР 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Рівень програми Першій рівень вищої освіти 

A Ціль програми 

 Надати освіту в галузі геодезії та землеустрою з широким доступом до працевлаштування, 

підготувати студентів із особливим інтересом до геодезії для подальшого навчання 

B Характеристика програми 

1 Предметна область Геодезія та землеустрій 

2 Фокус програми: загальна / 

спеціальна 

Загальна освіта в області геодезії та землеустрою 

3 Орієнтація програми Програма базується на загальновідомих наукових результатах із 

врахуванням сьогоднішнього стану геодезії та землеустрою; орієнтує 

на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра в області геодезії та землеустрою 

4 Особливості програми Програма передбачає застосування практики на підприємствах, 

які виконують геодезичні та землевпорядні роботи 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робочі місця у системі Державного агентства України із 

земельних ресурсів, в компаніях, малих підприємствах, які 

виконують геодезичні та землевпорядні роботи (інженер з 

землевпорядкування та кадастру, інженер-проектувальник  з 

розробки землевпорядних проектів планування міст тощо). 

2 Продовження освіти Магістерські програми з геодезії та землеустрою; близькі 

міждисциплінарні програми 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в 

малих групах, самостійна робота на основі підручників та 

конспектів, консультації з викладачами, підготовка 

бакалаврської роботи 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, 

поточний контроль, курсові проекти та роботи, захист 

бакалаврської роботи 
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E Програмні компетенції 

1 Загальні � Абстрактне мислення. Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

� Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість 

до застосування набутих компетентностей в широкому 

діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

� Групова робота. Здатність виконувати проектні роботи, наукові 

дослідження в групі під керівництвом лідера, подібні навички, 

що демонструють здатність до врахування строгих вимог до 

дисципліни, планування та управління часом. 

� Комунікаційні навички. Здатність до ефективної комунікації 

та представлення складної комплексної інформації у стислій 

формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні технічні терміни. 

� Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із 

нефахівцями своєї галузі. 

� Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з 

погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу результатів інженерної діяльності на 

соціальну сферу та навколишнє середовище. Дотримуватись 

у своїй роботі правил безпеки. 

2 Фахові � Базові знання з природничих, точних та суспільних наук, 
необхідні для успішної професійної діяльності. Базові 

знання з областей наук, що вивчають явища, закономірності 

навколишнього світу та суспільства, закономірності їх 

функціонування.   

� Глибокі знання та розуміння предметної області. Знання та 

розуміння, що дозволяють успішно виконувати проектні 

роботи з землевпорядкування та кадастру. 

� Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло 

професійних проблем і задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та вмінням використовувати 

отримані знання на практиці.   

� Обчислювальні навички. Здатність розуміти та уміло 

використовувати математичні та числові методи, які часто 

використовуються у проектних роботах з 

землевпорядкування та кадастру; використовувати 

відповідне програмне забезпечення (мови програмування, 

пакети) для проведення необхідних розрахунків. 

� Самонавчання. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел з метою самонавчання, підвищення 

своєї кваліфікації та оволодіння знаннями з нових областей. 

F Програмні результати навчання 

  Знання і розуміння: 
� базові знання з суспільних наук про основи соціології та 

психології, що сприяють розвитку загальної культури й 

соціалізації особистості; 

� базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному 

для освоєння загально-професійних дисциплін; 

� базові уявлення про основи загальної, системної й прикладної 

екології, принципах оптимального природокористування, 

безпеки життєдіяльності й охорони праці; 
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  � базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; 

� базові знання з філософії, вітчизняної та світової історії і 

культури, політології, розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку суспільства й уміння використовувати їх в 

професійній і соціальній діяльності; 

� базові знання з економіки галузі та інвестиційного аналізу; 

� земельне законодавство України, основні питання 

землеустрою і земельного кадастру; 

� задачі, зміст земельного кадастру, методику використання 

земельно-кадастрових матеріалів при рішенні 

господарських задач; 

� структуру, зміст і порядок ведення моніторингу земель; 

� основи і методи планування і організації робіт по землеустрою 

і земельному кадастру, систему органів управління по 

землеустрою, типові структури і склад виробничих підрозділів 

стаціонарної проектної землевпорядної служби;  

� геодезичні вимірювальні прилади і інструменти, способи 

виконання геодезичних зйомок та складання планів, методи 

використання при проведенні землевпорядних і 

земельнокадастрових робіт, матеріалів аерозйомок та 

космічної зйомки; 

� фактори життя та відтворення родючості ґрунтів, способи 

обробки ґрунтів під різні сільськогосподарські культури, 

наукові основи чергування культур і проектування сівозмін, 

основні види добрив і умови їх використання, способи 

раціонального використання і підвищення продуктивності 

природних кормових угідь. 

Застосування знань і розумінь: 
� здатність розробляти у складі творчого колективу схеми 

землеустрою, техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земельних ресурсів; 

� здатність встановлювати на місцевості межі 

адміністративно-територіальних утворень та межі 

господарських ділянок, як об'єктів проектування; 

� здатність складати проекти створення нових і 

впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, 

відводити земельні ділянки у власність або користування, 

відмежування в натурі (на місцевості) вилучених і 

відведених земельних ділянок; 

� здатність виготовляти документи, що засвідчують право 

власності або право користування землею; 

� здатність складати проекти внутрішньогосподарського 

землеустрою сільськогосподарських кооперативів, 

селянських (фермерських) та інших господарств, які б 

забезпечували еколого-економічні обґрунтування 

впроваджених сівозмін, впорядкування угідь, охорону 

земель, підвищення родючості ґрунтів, застосування 

природоохоронної технології виробництва; 

� здатність використовувати матеріали земельного кадастру 

при складанні і обґрунтуванні проектів землеустрою, 

обчисленні розмірів плати за землю (податки) та інше; 
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   � здатність проводити облік, оцінку і аналіз використання 

земель, складати річні баланси земель, вносити 

обґрунтовані поточні зміни в земельно-кадастрові і планово-

картографічні матеріали; 

� здатність працювати з геодезичними приладами і 

інструментами, створювати геодезичні мережі, виконувати 

геодезичні зйомки і складати плани землеволодінь і 

землекористувань, обчислювати площі земельних ділянок, 

складати робочі креслення для виносу проектів в натуру (на 

місцевість) та інше; 

� здатність розуміти та уміло використовувати математичні та 

числові методи, які часто використовуються в області 

геодезії та землеустрою; використовувати відповідне 

програмне забезпечення (мови програмування, пакети) для 

проведення розрахунків; 

� здатність до ефективного комунікування та представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі усно та 

письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні 

технології та відповідні технічні терміни; вміння спілкуватися 

із нефахівцями своєї галузі як рідною, так і іноземною (як 

правило, англійською) мовами. 

Формування суджень: 
� здатність виявляти проблеми виробничого характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, використовуючи системне 

мислення, статистичну та нормативну інформацію. 
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  ОКР Магістр 

       за результатами вступних випробувань: 

� Фаховий іспит; 

� Іспит з іноземної мови. 

 

  ОКР Бакалавр 

� за результатами вступних випробувань (на базі диплома молодшого  

              спеціаліста); 

� за результатами атестату ЗНО з конкурсних дисциплін (на базі атестату  

про повну середню освіту): 

 

     
№ з/п 

Спеціальність Конкурсні дисципліни (2 обов’язкові та 1 на вибір) 

обов’язкові  на вибір 

1 051 Економіка � Українська мова та література 

� Історія України 

� Математика  

� Іноземна мова  

 

2 073 Менеджмент � Українська мова та література 

� Історія України 

� Географія  

� Іноземна мова  

 

3 101 Екологія � Українська мова та література 

� Математика 

� Біологія  

� Іноземна мова  

 

4 133 Галузеве 

машинобудування 

� Українська мова та література 

� Математика 

� Іноземна мова  

� Історія України 

 

5 191 Архітектура та 

містобудування 

� Українська мова та література 

� Творчий конкурс (внутрішній) 

� Математика 

 

 

6 192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

� Українська мова та література 

� Математика 

�  Іноземна мова  

�  Історія України  

 

7 193 Геодезія та 

землеустрій 

� Українська мова та література 

� Математика 

� Іноземна мова   

� Географія 

 

8 274 Автомобільний 

транспорт 

� Українська мова та література 

� Математика 

� Іноземна мова   

� Історія України 
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  Адреса: 

  84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 14 

  Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

  Телефони: 

  +38 (0626) 46-19-99,  

  +38 (095) 084-17-86 

  Офіційний веб-сайт: 

  http://donnaba.edu.ua  

  Електронна адреса: 

  admin@donnaba.edu.ua 

  Ми у соціальних мережах: 

  https://www.facebook.com/pages/ДонНАБА-Краматорськ/1530738840508220 

  http://vk.com/club90473057 
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  Жовтень 2016 року 

  29 День відкритих дверей 

  Березень 2017 року 

  18 День відкритих дверей 

  Червень 2017 року 

  29 Початок прийому заяв від абітурієнтів 

  Липень 2017 року 

  12 - 26 Прийом заяв від абітурієнтів, які складають вступні  

    екзамени і проходять творчі конкурси 

  17– 26 Прийом заяв від абітурієнтів, які не складають вступні  

    екзамени і не проходять творчі конкурси 

  21 - 26 Проведення вступних іспитів 

  Серпень 2017 року 

  01 – 05 Оприлюдення рейтингових списків вступників 

  07 – 12 Зарахування 
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