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1. Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності 192 «Будівництво
та цивільна інженерія»
1 ‒ Загальна інформація
Повна назва вищого Харківський національний університет будівництва та
навчального закладу архітектури.
та структурного
Кафедри
«Геотехніки
та
підземних
споруд»,
підрозділу
«Залізобетонних та кам’яних конструкцій», «Металевих
та дерев’яних конструкцій», «Технології будівельного
виробництва», «Організації будівельного виробництва»,
«Гідротехнічного
будівництва»,
«Фізико-хімічної
механіки та технології будівельних матеріалів і виробів»,
«Теплогазопостачання, вентиляції та використання
теплових вторинних енергоресурсів», «Водопостачання,
каналізації та гідравліки», «Будівельної механіки»,
«Урбаністики та містобудування»
Ступінь вищої освіти Доктор філософії в галузі технічних наук
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньо-наукової
програми
Тип диплому та
обсяг освітньонаукової програми
Наявність
акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньщнаукової програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення освітньонаукової програми

Будівництво та цивільна інженерія
Диплом доктора філософії, одиничний, 240 кредитів
ЄКТС, термін навчання 4 роки
Відсутня
НРК України – 8 рівень
Диплом магістра або спеціаліста за спеціальністю
Українська
Програма дійсна впродовж 5 років з вересня 2016 року.
http://isod.kstuca.kharkov.ua/

2 – Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку кадрів вищої кваліфікації у галузі будівництва та
цивільної інженерії, які володіють необхідними компетентностями для
здійснення професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності,
підготовку та захист дисертації.
Аспіранти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
отримують необхідні теоретичні знання, уміння, навички та компетентності,
достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у
галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного
наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне
та практичне значення.
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3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область
Об’єкти вивчення та/або діяльності (феномени,
(галузь знань,
явища або проблеми, які вивчаються):
спеціальність,
спеціалізація)

Вплив функціонально-технологічних процесів, природнокліматичних умов і дій на напружено-деформований стан,
експлуатаційні й екологічні характеристики конструкцій, споруд,
будівель та їх комплексів.
Особливості роботи будівельних матеріалів і конструкцій
залежно від характеру тривалості технологічних процесів у
будівлях та спорудах, вивчення закономірностей навантаження,
особливостей дії на них навколишнього середовища і
технологічного устаткування під час експлуатації. Розроблення
методів захисту від впливу небезпечних природних та техногенних
дій.
Створення раціональних типів конструкцій, сортаментів виробів
і елементів, уніфікація, типізація, стандартизація, підвищення
ступеню індустріалізації та якості будівництва. Вплив технології
виготовлення й виконання будівельно-монтажних робіт на
конструктивні форми і об'ємно-планувальні рішення.
Технологія проектування конструкцій, споруд, будівель та їх
комплексів.
Робота конструкцій, їх поведінка під навантаженням залежно
від матеріалу і особливостей конструктивної форми. Розроблення
методів оцінки несучої здатності конструкцій, захист від корозії,
ерозії, гниття та інших видів фізичних пошкоджень.
Пошук раціональних форм будівель, споруд і засобів їх
розміщення у природному середовищі, в селищній та промисловій
забудові.
Теоретичні основи і методи будівництва, спрямовані на
розроблення раціональних архітектурно-планувальних рішень з
урахуванням умов захисту людини від шуму, вібрацій,
опромінення, температурних, інших несприятливих дій і створення
оптимального комфорту для людей та технологічного процесу.
Визначення форм, розмірів приміщень та захисних конструкцій
з урахуванням умов діяльності людей, руху людських потоків.
Розміщення і робота устаткування, забезпечення необхідних
санітарно-гігієнічних умов.
Методи оцінки надійності, безпечності, довговічності будівель,
споруд і конструкцій, що експлуатуються, неруйнівні методи
контролю та діагностика їх технічного стану.
Форми технічної експлуатації будівель, споруд та інженерного
устаткування, підвищення експлуатаційних якостей конструкцій,
будівель та споруд, подовження строків їх служби, методи
реконструкції, посилення і ремонту.
Розробка теоретичних основ отримання різних будівельних
матеріалів з заданим комплексом експлуатаційних властивостей.
Створення нових будівельних матеріалів, що забезпечують
будівництво довговічних будівель і споруд.
Розробка нових енергозберігаючих та екологічно безпечних
технологічних процесів і обладнання для отримання будівельних
матеріалів і виробів різного призначення.
Розробка методів прогнозування і оцінки стійкості будівельних
матеріалів і виробів в заданих умовах експлуатації.
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Розробка методів підвищення стійкості будівельних виробів і
конструкцій в суворих умовах експлуатації.
Створення теоретичних основ отримання будівельних
композитів гідратаційного твердіння і композиційних в'яжучих
речовин і бетонів.
Розробка складів і принципів виробництва ефективних
будівельних матеріалів з використанням місцевої сировини і
відходів промисловості.
Розвиток системи контролю та оцінки якості будівельних
матеріалів і виробів.
Розробка методів комп'ютерного проектування і управління
технологією отримання різних будівельних матеріалів.
Дослідження спільної роботи будівельних матеріалів з різними
властивостями в шаруватих і складних будівельних конструкціях.
Розробка матеріалів і технологій для реконструкції та санації
будівель і споруд.
Розробка способів утилізації і повторного використання
матеріалів від розбирання будівель та споруд.
Створення матеріалів для спеціальних конструкцій і споруд з
урахуванням їх специфічних властивостей.
Розробка матеріалів і технологій для зведення будівель і споруд
в зимових умовах.
Розвиток технології отримання збірних будівельних виробів і
реконструкції діючих технологічних ліній і виробництв.
Розвиток теоретичних основ і технології отримання сухих
будівельних сумішей різного призначення.
Розроблення методик і устаткування для дослідження
параметрів ґрунтів різних регіонів, розрахунку міцності, стійкості і
деформативності основи. Дослідження процесів і закономірностей
фільтрації, ущільнення, опору ґрунтів, зсуву, реологічних процесів.
Розроблення методів розрахунку стійкості земляних споруд,
котлованів та траншей. Дослідження напружено-деформованого
стану елементів системи «основи-фундаменти» при статичних і
динамічних навантаженнях з урахуванням нелінійних процесів
деформування матеріалів.
Розроблення методів розрахунку фундаментів у сейсмічних і
зсувних зонах, на підроблених і підтоплених територіях.
Дослідження конструкцій фундаментів на лесових, карстових
територіях, на штучних слабких основах.
Експериментальні та чисельні
дослідження взаємодії
фундаментів з основами з урахуванням жорсткості підземних
конструкцій, включаючи питання реконструкції.
Оптимізація, удосконалення й підвищення надійності систем
теплогазопостачання, вентиляції і кондиціювання, методи їх
розрахунку та проектування.
Створення систем мікроклімату в приміщеннях, очищення
вентиляційних викидів, їх зменшення і розсіювання при згорянні
палива в котельнях.
Економія енергії шляхом утилізації і використання
альтернативних джерел теплоти, термічна обробка різноманітних
технологічних відходів.
Будівельна теплотехніка, що включає тепломасообмін і
гідроаеродинаміку систем ТГВ, теплохолодогенеруючих, котлових
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пристроїв, дослідження теплового, повітряного, вологого режиму
приміщень, будівель та споруд.
Будівельна акустика і світлова техніка в приміщеннях, будівлях
різноманітного призначення. Розроблення методів розрахунку й
проектування теплових характеристик будівель та захисних
огороджень,
звукопоглинаючих
і
світлопропускаючих
відгороджень, нормування умов, що забезпечують акустичний,
світловий і температурний комфорт у приміщеннях.
Наукове
обґрунтування
будівництва
та
експлуатації
водопідпірних, водозабірних, водовідвідних споруд. Гідрологічні і
гідрогеологічні закономірності, які визначають забезпеченість
водоподачі та водовідведення.
Математичне забезпечення норм, режимів водоспоживання й
водовідведення; інтенсифікація і модифікація роботи споруд та
обладнання для одержання води з поверхневих і підземних джерел,
її
транспортування;
гідравлічні
закономірності
роботи
водопровідних та каналізаційних споруд, систем водопостачання й
водовідведення.
Розроблення заходів інтенсифікації роботи споруд, апаратів,
механізмів; засобів контролю й управління для обробки та
утилізації осадів і шламів, які виникають у водопровідних і
каналізаційних спорудах.
Основи раціонального використання замкнених систем
водопостачання промислових підприємств і комплексів, оборотних
циклів їх водопостачання. Пристрої та обладнання, які
використовуються в оборотних системах.
Техніко-економічна
ефективність,
надійність
систем
водопостачання, математичне забезпечення оптимізації проектних
рішень, будівництва і реконструкції систем водопостачання,
специфіка будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт.
Основи експлуатації систем водопостачання, оптимізація
режимів їх роботи. Удосконалення арматури, труб, обладнання
систем водопостачання.
Наукові основи створення та вдосконалення технології й
організації будівельно-монтажних процесів, пов'язаних із
зведенням, реконструкцією, реставрацією, ремонтом будинків,
споруд і комплексів, зокрема в особливих умовах.
Організаційно-технологічне
проектування
будівельного
виробництва, моделі, методи та рішення з урахуванням умов
масового зведення об'єктів будівництва.
Організаційні структури, форми і методи управління
підприємствами будівельного комплексу та його матеріальнотехнічної бази.
Наукові та методичні основи проектування технологічних
процесів і організації будівельного виробництва з використанням
сучасного інформаційного забезпечення й обчислювальної техніки.
Розроблення наукових, теоретичних основ комплексної
механізації та автоматизації будівельних процесів.
Шляхи
зниження
енергомісткості,
трудомісткості,
матеріаломісткості і вартості будівельної продукції.
Загальні принципи розрахунку споруд і їх елементів.
Лінійна і нелінійна механіка конструкцій і споруд, розробка
фізико-математичних моделей їх розрахунку.
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Аналітичні методи розрахунку споруд і їх елементів.
Чисельні методи розрахунку споруд і їх елементів.
Теорія і методи оптимізації споруд.
Теорія і методи розрахунку споруд на надійність.
Теорія і методи розрахунку споруд в екстремальних ситуаціях
(землетруси, урагани, вибухи і так далі).
Дослідження навантажень на споруди.
Експериментальні методи дослідження споруд та їх елементів.
Наукове визначення територіально-містобудівних об'єктів і
систем міського господарства, їх функціональних, планувальних
параметрів та критеріїв оцінки. Розроблення основ їх типології.
Теорія, методологія, прийоми інженерно-планувального та
об'ємно-просторового формування й реконструкції містобудівних
об'єктів різних типів.
Інженерно-технічні,
соціально-економічні,
екологічні,
технологічні чинники, що впливають на формування життєвого
середовища.
Методи оптимізації архітектурно- та інженерно-планувальних
рішень населених місць і регіонів з урахуванням особливостей
соціально-демографічних, економічних, екологічних процесів,
природних умов на базі сучасних інформаційних технологій.
Технологія комплексу проектно-планувальних робіт, управління
процесами функціонування й розвитку регіонів, міст і сіл з
використанням методів та засобів прикладної інформатики,
евристичних методів творчості у містобудівному проектуванні.
Методи багатофакторної оцінки якостей містобудівних рішень
на різних фазах та стадіях проектування.
Методи створення та ведення містобудівного кадастру
населених пунктів, містобудівних банків даних, інших
територіальних інформаційних систем (ТІС).
Закономірності й тенденції розселення, організації виробничої
діяльності, функціонування об'єктів міського господарства,
соціальної сфери, міських транспортних систем, вулично-шляхової
мережі та їх елементів, систем інженерного обладнання й
інженерної підготовки території, благоустрою, ландшафтної
архітектури.
Урбоекологія, ресурсозбереження.
Економіка містобудування, оцінка території.

Цілі
навчання:
підготовка
кадрів
вищої
кваліфікації у галузі будівництва та цивільної інженерії,
які володіють необхідними компетентностями для
здійснення професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності, підготовка та захист дисертації.
Теоретичний зміст предметної області: теоретичні
основи інноваційних будівельних технологій; теорії,
концепції, принципи, методології та методи рішення
спеціалізованих
комплексних
завдань
у
галузі
будівництва та цивільної інженерії.
Методи, методики та технології: теоретичні:
аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення,
формалізація, постановка проблем, побудова гіпотез,
7
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Орієнтація освітньонаукової програми
Основний фокус
освітньо-наукової
програми та
спеціалізації
Особливості
програми

моделювання; емпіричні: вивчення літератури, документів
та результатів діяльності, спостереження, вимірювання,
опитування,
експертне
оцінювання,
тестування,
ретроспектива, обстеження, моніторинг, експеримент,
прогнозування.
Інструменти та обладнання: будівельні машини,
пристосування та обладнання, геодезичні прилади,
кліматичне
обладнання,
контрольно-вимірювальні
прилади, необхідні для функціонування інженерних
систем, технологічне устаткування для виготовлення
конструкцій та
виробів, засоби технологічного,
інформаційного, інструментального, метрологічного,
діагностичного
та
організаційного
забезпечення
будівництва; обладнання, устаткування та програмне
забезпечення
для
натурних,
лабораторних
та
дистанційних досліджень будівельних систем.
Освітньо-наукова
Формування професійних компетентностей, необхідних
для інноваційної, науково-дослідної та виробничої
діяльності
з
розробки
та
впровадження
сучасних технологій у галузі будівництва та цивільної
інженерії
Здобувачі
набувають
наукових,
дослідницьких,
інноваційних компетентностей, поглиблюють освітньонаукову
складову
професійної
діяльності

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Випускники аспірантури за спеціальністю 192
працевлаштування
«Будівництво та цивільна інженерія» придатні до
працевлаштування у закладах вищої освіти, науководослідних та виробничих установах. Випускники, що
освоїли програму доктора філософії можуть виконувати
професійну
проектно-технологічну,
виробничотехнологічну,
організаційно-управлінську,
науководослідницьку
(інноваційну),
навчально-методичну
діяльність.
Назви професій згідно Національного класифікатора
України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):
2142 Професіонали в галузі цивільного будівництва
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних
закладів
Подальше навчання Після отримання наукового ступеня доктора філософії
випускник має право на навчання в докторантурі та
здобуття наукового ступеня доктора наук.
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Викладання
та навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (КЗ)

5 – Викладання та оцінювання
Проблемно-орієнтоване
навчання
з
набуттям
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у професійній галузі.
Оволодіння методологією наукової роботи, навичками
презентації її результатів українською і іноземною
мовами. Проведення самостійного наукового дослідження
з використанням ресурсної бази університету та
партнерів. Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і
консультування науковим керівником. Отримання
навичок науково-педагогічної роботи у закладі вищої
освіти.
Проміжний контроль у формі річного звіту відповідно
до індивідуального плану. Державна атестація у формі
кваліфікаційних екзаменів з загальної та професійної
підготовки. Апробація результатів досліджень на
наукових
конференціях.
Публікація
результатів
досліджень у фахових наукових виданнях (в тому числі,
не менше однієї у виданні, що входить до міжнародних
наукометричних баз, зокрема, Scopus або WOS).
Мультимедійна презентація результатів дисертаційного
дослідження на науковому семінарі, або розширеному
засіданні кафедри. Публічний захист дисертації у
спеціалізованій вченій раді.
Система оцінювання з кожної навчальної дисципліни
включає поточний, модульний (відповідно до визначеного
змістового модуля) та підсумковий контроль результатів
навчання, оцінювання результатів захисту звітів з
практики і державну атестацію.
6 – Програмні компетентності
ІК1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі
будівництва та цивільної інженерії, що передбачає ретельний аналіз
та узагальнення наявних та створення нових цілісних знань,
оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної
діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
ЗК1. Здатність до досконалого володіння іноземними мовами з
метою отримання наукової інформації, здійснення наукової
комунікації, міжнародного співробітництва, відстоювання власних
наукових поглядів.
ЗК2. Здатність до організації власної науково-дослідницької
діяльності, здатність до системного критичного мислення; науковий
світогляд і творче мислення.
ЗК3. Здатність до володіння критичною самооцінкою; визначення
та задоволення моральних потреб особистості стосовно розвитку
суспільства та стану науки; здатність спілкуватися, орієнтуючись на
загальнолюдські та професійні норми моралі; демонстрація
детального розуміння значної кількості моральних практик щодо
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Спеціальні
компетентності (СК)

удосконалення професійних відносин.
ЗК4. Здатність аналізувати стан та перспективи науково-технічної
проблеми, формулювати мету і завдання дослідження на основі
пошуку, вибору і вивчення літературних і патентних джерел;
здійснювати розробку програми досліджень та методів її реалізації,
модифікація існуючих та розробка нових методик контролю
ефективності технічного устаткування, виходячи із поставлених
завдань; проводити теоретичні і експериментальні дослідження з
метою модернізації, інтенсифікації або створення нових технологій.
ЗК5. Здатність до володіння сучасними інформаційними
технологіями і програмними засобами.
ЗК6. Здатність до володіння сучасними принципами технологій у
будівництві та цивільній інженерії та їх використання при
впровадженні інноваційних рішень.
ЗК7. Здатність до системного мислення; науковий світогляд і творче
мислення; знання основ методології і організації науково-дослідної
роботи, підходів до планомірної та ефективної дослідницької
діяльності (індивідуальної і командної); здатність користуватися
інформаційно-комунікаційними технологіями.
ЗК8. Здатність формулювати власну теоретичну точку зору і
концепцію; формулювати цілі та задачі щодо своєї теми
дослідження; визначати та формулювати своє уявлення про об’єкт
та предмет дослідження; самостійно визначати теоретичні підходи,
методи та прийоми у теоретичній роботі; зіставляти отримані
результати з іноземним досвідом і результатами аналогічних
досліджень та критично їх оцінювати.
ЗК9. Здатність усвідомлювати сучасні наукові проблеми в
будівництві і порівнювати їх з наявними теоретичними напрямами
та науковими підходами, визначати найбільш актуальні для
вирішення, генерувати ідеї, які відкривають шлях до їх вирішення;
здатність бути компетентним у розвитку новітніх теоретичних
концепцій та тенденцій розвитку дослідницької діяльності у галузі
будівництва та цивільної інженерії.
ЗК10. Здатність сприймати, накопичувати, аналізувати і
використовувати фундаментальні і прикладні знання в галузі
технічних, інженерних та природничих наук, в тому числі із
застосуванням сучасних інформаційних технологій.
СК1. Здатність проводити аналіз об’єкту проектування та
предметної області, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії,
концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження,
робити відповідні висновки, надавати пропозиції та рекомендації.
СК2. Здатність володіти навчально-методичними та науководослідними стандартами в предметній галузі, вміти їх застосовувати
при розробці, побудові, впроваджуванні інноваційних рішень.
СК3. Здатність проектувати системні технічні засоби та
інформаційно-комунікаційні технології.
СК4. Здатність проектувати засоби реалізації інноваційних проектів
(методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні) для вирішення
професійних та наукових завдань в професійній галузі.
СК5. Здатність організовувати та проводити навчальні заняття за
спеціальністю.
СК6. Здатність формулювати і коректно ставити завдання та
керувати підприємством, установою, організацією та їх
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підрозділами, здійснювати організаційно-управлінську діяльність в
галузі будівництва та цивільної інженерії.
СК7. Здатність досліджувати тенденції та закономірності розвитку
галузі та удосконалювати теоретико-методологічні, науковометодичні та прикладні засади її надійного функціонування.
СК8. Здатність розуміти, розгортати, організовувати, управляти та
користуватися
сучасними
навчально-дослідницькими
інформаційними системами, інформаційними та комунікаційними
технологіями.
СК9. Здатність проводити експериментальні дослідження в галузі
досліджень, обробляти та отримувати експертно-аналітичні оцінки
їх результатів.
СК10. Здатність удосконалювати педагогічну майстерність,
професійні вміння майбутніх вчених та викладачів.
СК11. Здатність формувати і аргументовано представляти наукові
гіпотези, конкурентоспроможні ідеї, професійно викладати
результати своїх досліджень і представляти їх у вигляді наукових
публікацій, інформаційно-аналітичних матеріалів, реалізовувати їх
у проектах.
СК12. Здатність працювати в групі над великим проектом.
СК13. Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння
інших інженерних дисциплін.
СК14. Здатність досліджувати та визначити проблему і
ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з
проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки
та оцінками ризиків.
СК15. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні,
етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на
реалізацію технічних рішень.
СК16. Здатність продемонструвати знання і розуміння
комерційного та економічного контексту.
СК17. Здатність продемонструвати розуміння необхідності
дотримання професійних і етичних стандартів високого рівня у
діяльності в галузі інженерії.
СК18. Здатність продемонструвати знання методів управління, які
можуть бути використані для досягнення інженерних цілей в межах
комерційного та економічного контексту.
СК19. Здатність демонструвати розуміння правових рамок, що
мають відношення до інженерної діяльності, включаючи питання
персоналу, здоров'я, безпеки і ризику (в тому числі екологічного
ризику).
СК20. Здатність продемонструвати знання характеристик
специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів.
СК21. Здатність продемонструвати розуміння контекстів, в яких
інженерні знання можуть бути застосовані (наприклад, управління
операціями, розробка технології тощо).

7 – Програмні результати навчання
ПРН1. Володіння науково-методичними знаннями в галузі будівництва та цивільної
інженерії; володіння навичками формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі
освітнього та наукового спрямування.
ПРН2. Здатність розвивати предметну область, мати достатню компетентність у виборі
методів наукових досліджень, передбаченні їх наукової новизни та практичного значення.
ПРН3. Володіння знаннями та уміннями із наукової та професійної підготовки при вирішенні
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спеціалізованих завдань в галузі наукових досліджень.
ПРН4. Володіння навичками аналізувати результати наукових досліджень, власні
припущення і зроблені іншими припущення, які вважаються доведеними.
ПРН5. Виявлення зв’язків між сучасними концепціями в організації освітнього процесу та
наукового пізнання в галузі будівництва та цивільної інженерії.
ПРН6. Порівняння, кількісне та якісне оцінювання, корегування очікуваних/отриманих
результатів наукових досліджень.
ПРН7. Використання мотивації та стимулювання внутрішніх і зовнішніх чинників в набутті
знань з метою удосконалення власних професійних умінь.
ПРН8. Вирішення проблемних питань, пов’язаних з освітньою та науковою діяльністю.
Виконання вимог, що ставляться до викладача, дослідника, постійне самовдосконалення
свого професійного та наукового рівня.
ПРН9. Дотримання етико-деонтологічних засад (формування навичок колегіальності,
моральних засад у здійсненні педагогічної та наукової роботи), системи загальнолюдських
цінностей, методологічних норм наукового дослідження.
ПРН10. Створення концепції власних оригінальних наукових досліджень, організація
наукових досліджень та експериментів в предметній галузі.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кількісні та якісні показники рівня наукової та
професійної
активності
науково-педагогічних
працівників, які забезпечують навчальний процес за
освітньо-науковою програмою повністю відповідають
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності
закладів освіти
МатеріальноКількісні
показники
матеріально-технічного
технічне
забезпечення повністю відповідають Ліцензійним умовам
забезпечення
провадження освітньої діяльності закладів освіти
Інформаційне та
Обсяг, склад та якість інформаційного та навчальнонавчальнометодичного забезпечення повністю відповідають
методичне
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності
забезпечення
закладів освіти
9 – Академічна мобільність
Національна
Положенням університету передбачена можливість
кредитна мобільність національної кредитної мобільності.
Допускається
перезарахування
кредитів,
що
отримані у інших закладах освіти України.
Міжнародна
Положенням університету передбачена можливість
кредитна мобільність міжнародної кредитної мобільності
Навчання іноземних
Положенням університету передбачені умови
здобувачів вищої
вступу та навчання іноземних здобувачів вищої освіти
Кадрове
забезпечення

освіти
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2. Перелік компонент освітньо-наукової
послідовність
2.1 Перелік компонент ОНП

програми

Код
дисципліни

Найменування розділів і дисциплін
(модулів)

1

2

та

їх

логічна

Трудомісткість
(ЄКТС/
години)
3

НД.00

Нормативні дисципліни

32/960

НД.01

Іноземна мова

8/240

НД.02

Методи наукових досліджень

6/180

НД.03

Професійна етика і комунікативна культура людини

4/120

НД.04

Будівництво та цивільна інженерія

12/360

НД.04.01

Сучасний стан та перспективи розвитку металевих та
дерев'яних конструкцій

1/30

НД.04.02

Сучасний стан та перспективи розвитку залізобетонних та
кам'яних конструкцій

1/30

НД.04.03

Теорія надійності будівельних конструкцій будівель та
споруд

1/30

НД.04.04

Інноваційні рішення в геотехніці

1/30

НД.04.05

Сучасний стан та проблеми розвитку систем вентиляції та
теплогазопостачання

1/30

НД.04.06

Перспективні напрямки розвитку водопостачання та
водовідведення

1/30

НД.04.07

Сучасний стан розвитку науки і практики виробництва та
застосування будівельних матеріалів

1/30

НД.04.08

Сучасний стан та перспективи розвитку технології
промислового та цивільного будівництва

1/30

НД.04.09

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

1/30

НД.04.10

Сучасний стан та перспективи розвитку механіки
деформованого тіла

1/30

НД.04.11

Планування міст

1/30

ВД.00

Дисципліни варіативної частини

9/270

ВД.01

Моделювання в технологічних процесах

3/90

ВД.02

Науковий стиль мови і письма

3/90

ВД.03

Педагогіка вищої школи

3/90

Дисципліни за вибором аспіранта за професійними
спрямуваннями:

8/240

ДВ.04.00

ДВ.04.01.00 Будівельні конструкції, будівлі та споруди:

8/240
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Код
дисципліни

Найменування розділів і дисциплін
(модулів)

1

2

ДВ.04.01.01

Трудомісткість
(ЄКТС/
години)
3

Комп'ютерні технології проектування залізобетонних
кам'яних конструкцій

і

4/120

ДВ.04.01.02 Залізобетонні конструкції, що працюють в особливих умовах

4/120

Сучасні конструкції будівель і споруд із залізобетонних,
кам'яних та композиційних матеріалів

4/120

ДВ.04.01.03

ДВ.04.01.04 Методи розрахунку сейсмостійкості гідротехнічних споруд

4/120

ДВ.04.01.05

Методи розрахунку надійності ґрунтових гідротехнічних
споруд

4/120

ДВ.04.01.06

Методи розрахунку надійності бетонних гідротехнічних
споруд

4/120

ДВ.04.01.07

Сучасні конструкції із деревини та пластмас. Властивості,
розрахунок і проектування

4/120

ДВ.04.01.08

Довговічність
конструкцій

4/120

ДВ.04.01.09

Робота і розрахунок сталевих конструкцій та вузлових
з'єднань з урахуванням сучасного світового досвіду

та

надійність

металевих

та

дерев’яних

4/120

ДВ.04.02.00 Основи і фундаменти:

8/240

ДВ.04.02.01 Сучасний стан і розвиток механіки ґрунтів

4/120

ДВ.04.02.02

Сучасний
стан
і
фундаментобудування

розвиток

геотехніки

та

ДВ.04.03.00 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання:

4/120
8/240

ДВ.04.03.01

Загальнонаукові питання за напрямом "Опалення, вентиляція
і кондиціонування повітря"

4/120

ДВ.04.03.02

Загальнонаукові питання за напрямом "Теплопостачання і
джерела теплогазопостачання"

4/120

ДВ.04.03.03

Загальнонаукові питання за напрямом "Газопостачання та
використання газу"

4/120

ДВ.04.03.04

Спеціальні наукові питання за напрямом
вентиляція і кондиціонування повітря"

4/120

"Опалення,

ДВ.04.03.05

Спеціальні наукові питання за напрямом "Теплопостачання і
джерела теплогазопостачання"

4/120

ДВ.04.03.06

Спеціальні наукові питання за напрямом "Газопостачання та
використання газу"

4/120

ДВ.04.04.00 Водопостачання, каналізація:

8/240

ДВ.04.04.01 Методи удосконалення систем водопостачання

4/120

ДВ.04.04.02 Методи удосконалення систем каналізації

4/120

ДВ.04.04.03 Методи удосконалення систем промислового

4/120
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Код
дисципліни

Найменування розділів і дисциплін
(модулів)

1

2

Трудомісткість
(ЄКТС/
години)
3

водопостачання та каналізації
ДВ.04.05.00 Будівельні матеріали і вироби:
ДВ.04.05.01

Захист будівельних та архітектурних конструкцій від корозії
та зносу

8/240
4/120

ДВ.04.05.02 Технології сучасних бетонів

4/120

ДВ.04.05.03 Матеріали та вироби на основі техногенної сировини

4/120

ДВ.04.05.04

Методи модифікування властивостей бетонних сумішей і
бетонів

ДВ.04.05.05 Сухі будівельні суміші

4/120
4/120

ДВ.04.05.06

Сучасні теплоізоляційні, покрівельні та оздоблювальні
матеріали

4/120

ДВ.04.06.00

Технологія та організація промислового та цивільного
будівництва:

8/240

ДВ.04.06.01

Наукові основи удосконалення технологічних рішень в
будівництві

4/120

ДВ.04.06.02

Сучасні організаційно-технологічні рішення виконання
спеціальних будівельних робіт

4/120

ДВ.04.06.03

Розвиток форм і методів проектування організації та
управління в будівництві

4/120

ДВ.04.06.04

Методологія організаційно-економічного дослідження в
будівництві

4/120

ДВ.04.07.00 Будівельна механіка:

8/240

ДВ.04.07.01 Варіаційні методи в механіки деформованого тіла

4/120

ДВ.04.07.02 Нелінійні задачі в механіці деформованого тіла

4/120

ДВ.04.07.03 Оптимізація в будівельній механіки

4/120

ДВ.04.07.04 Нелінійні задачі теорії стійкості

4/120

ДВ.04.08.00 Містобудування та територіальне планування:

8/240

ДВ.04.08.01

Інтегровані міські, регіональні та міжрегіональні транспортні
системи

ДВ.04.08.02 Теорія вимірювальників транспортного потоку

4/120
4/120

П.00

Практика:

3/90

П.01

Педагогічна практика

3/90

Разом на освітню складову:
НДР.00

Науково-дослідницька робота аспіранта і виконання
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
філософії

50/1500
172/5160
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Код
дисципліни

Найменування розділів і дисциплін
(модулів)

1

2

Трудомісткість
(ЄКТС/
години)
3

ДЕ.00

Державні екзамени

3/90

ДЕ.01

Державний екзамен з методів наукових досліджень

1/30

ДЕ.02

Державний екзамен з іноземної мови

1/30

ДЕ.03

Державний екзамен з спеціальної дисципліни згідно з темою
дисертації

1/30

ПД.00

Підготовка до захисту дисертації

15/450

Разом на дослідницьку складову

190/5700

Загальний обсяг підготовки аспіранта

240/7200

2.2 Структурно-логічна схема ОНП
У структурно-логічній схемі освітньо-наукової програми спеціальності 192
«Будівництво та цивільна інженерія» цифрами вказано:
- в чисельнику – кількість навчальних кредитів;
- в знаменнику – кількість навчальних годин.
Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Підсумкова атестація здобувача включає виконання індивідуального плану,
складання державних екзаменів, подання дисертаційної роботи на кафедру для
отримання відповідного висновку. Порядок проведення державних екзаменів
встановлюється Положенням про порядок підготовки фахівців ступенів доктора
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філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих
навчальних закладів (наукових установ) у системі професійної освіти України. У
державний екзамен з наукової спеціальності включено додаткові розділи,
зумовлені специфікою наукової спеціальності (додаткова програма).
Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється
постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого
навчального закладу на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі
дисертації. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради. Вимоги
до змісту та оформлення дисертаційної роботи визначаються Атестаційною
колегією Міністерства освіти і науки України. Вимоги до підсумкової державної
атестації (порядок подання та захисту дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філософії) розробляються Атестаційною колегією Міністерства освіти і
науки України. Кваліфікаційна робота здобувача підлягає обов'язковій перевірці
на академічний плагіат. Перевірка на академічний плагіат проводиться на основі
Положень, розроблених в університеті.

ДВ 04.08

П 01

+

ДВ 04.07

+

ДВ 04.06

ВД.03

+

ДВ 04.05

ВД.02

+

ДВ 04.04

ВД.01

+

ДВ 04.03

НД.04

+

ДВ 04.02

НД.03

+
+

ДВ.04.01

НД.02

ІК1
ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10
СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10
СК11
СК12
СК13
СК14
СК15
СК16
СК17
СК18
СК19
СК20
СК21

НД.01

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньо-наукової програми
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+
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П 01

+

ДВ 04.08

+
+
+

ДВ 04.07

+

+
+
+

ДВ 04.06

+

ДВ 04.05

+

ДВ 04.04

+

+

ДВ 04.03

+

+

ДВ 04.02

+

ДВ.04.01

+
+
+
+

ВД.03

НД.04

+
+
+
+

ВД.02

НД.03

+

ВД.01

НД.02

ПРН1
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6. Система внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти в ХНУБА
6.1 Принципи та процедура забезпечення якості освіти
Визначені в Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. №1556-VII,
«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.
Принципи забезпечення якості освіти:
- відповідність європейським та національним стандартам якості вищої
освіти;
- автономія вищого навчального закладу, який несе відповідальність за
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- здійснення моніторингу якості;
- системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх стадіях
освітнього процесу;
- залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до
процесу забезпечення якості вищої освіти;
- відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості.
Процедури забезпечення якості освіти:
- удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та періодичне
оновлення освітніх програм;
- якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти;
- збільшення частки викладачів з науковими ступенями та вченими
(почесними) званнями;
- удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної баз для
реалізації освітнього процесу;
- забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів повної вищої
освіти за ступенем магістр;
- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності
управління освітнім процесом;
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- забезпечення публічності інформації про діяльність університету;
- створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях;
- створення ефективної системи запобігання корупції та хабарництву в
освітньому процесі університету.
6.2 Принципи та процедура забезпечення якості освіти
Освітній процес здійснюється відповідно до розроблення освітньо-наукової
програми. Моніторинг та періодичний перегляд освітньо-наукової програми
проводиться за вимогами відповідного положення. Критерії, за якими
відбувається перегляд освітньо-наукової програми, формулюються як у результаті
зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, аспірантами,
випускниками, роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі,
потреб суспільства та ринку праці.
Показниками сучасності освітньщ-наукової програми є:
- оновлюваність;
- участь роботодавців у розробці та внесенні змін в освітньо-наукову
програму;
- рівень задоволеності аспірантів (випускників) змістом освітньо-наукової
програми;
- відгуки роботодавців про рівень підготовки випускників аспірантури.
6.3 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти
Оцінювання знань та практичних умінь аспірантів здійснюється в
університеті у відповідності до Положення «Щодо оцінювання знань та вмінь
студентів Харківського національного університету будівництва та архітектури за
Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою».
Система оцінювання якості підготовки аспірантів включає: вхідний,
поточний, семестровий, підсумковий контролі та атестацію здобувачів вищої
освіти.
6.4 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників
Науково-педагогічні співробітники університету регулярно підвищують
кваліфікацію в Україні і за кордоном шляхом захисту дисертації, отримання
атестата доцента (професора), а також стажування або проходження курсів
підвищення кваліфікації з одержанням відповідного підтверджуючого документу
не рідше, ніж 1 раз на 5 років.
Університет забезпечує різні форми підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників відповідно до плану-графіку, який затверджується
Вченою радою університету та вводиться в дію наказом ректора.
6.5 Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
Ресурсами для організації освітнього процесу в університеті є:
- робочий навчальний план;
- робочі програми навчальних дисциплін та практик.
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