
1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 192  «Будівництво та 
цивільна інженерія» (за спеціалізацією 192.01 «Промислове та цивільне 
будівництво») 

1-Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 
будівельний факультет, 
кафедра будівельних конструкцій, будівель і споруд 
 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Бакалавр 
Бакалавр  з будівництва та цивільної інженерії  за спеціалізацією  
«Промислове та цивільне будівництво» 

Офіційна назва 
освітньої  програми 

«Промислове та цивільне будівництво» 

Тип диплома та обсяг 
програми 

Диплом бакалавра , одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 3 роки і 10 місяців(на базі повної загальної середньої 
освіти), 1рік і 10 місяців( на основі ступеня молодшого бакалавра (ОКР 
«молодший спеціаліст») відповідної або спорідненої спеціальності) 

Наявність 
акредитації 

Акредитується вперше 
 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEА– перший цикл, 
EQF-LLL – 6 рівень 
   

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти 
 

Мова викладання Українська   
 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років  
 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

donnaba.edu.ua/ construction 
  

 

2- Мета освітньої програми 
Надати освіту в галузі будівництва і цивільної інженерії з широким доступом до працевлаштування, 
підготувати студентів із особливим інтересом до промислового і цивільного будівництва  для 
подальшого навчання. 

3- Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація ) 

Архітектура та будівництво / Будівництво та  цивільна інженерія / 
Промислове та цивільне будівництво 

Орієнтація освітньої  
програми 

Освітньо- професійна 
 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Академічна освіта в області будівництва і цивільної інженерії, подальша 
професійна та наукова кар’єра в області промислового і цивільного будівництва 

Особливості 
програми 

Програма передбачає застосування практики на підприємствах 
будівельного комплексу 

4- Придатність випускників до працевлаштування  та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 
009: 2010:   



F- Будівництво 
 41- Будівництво будівель 
43- Спеціалізовані будівельні роботи 
Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003: 2010) бакалавр з будівництва та 
цивільної інженерїї  може обіймати такі посади: 

1223.2 – Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у 
будівництві 
 Виконавець робіт  
 Майстер будівельних та монтажних робіт 

2142.2 – Інженери в галузі цивільного будівництва 
 Інженер з нагляду за будівництвом 
 Інженер з проектно-кошторисної роботи 
 Інженер-будівельник 
 Інженер-проектувальник (цивільне будівництво) 

2149.2 – Інженер з охорони праці 
3112 – технік-будівельник: 

 Доглядач будови 
 Кошторисник 
 Технік-будівельник 
 Технік-доглядач 
 Технік-проектувальник 

3118 – Креслярі 
 технік-конструктор 
 Кресляр-конструктор 

3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 
 Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних 

питань 
 Технік з нормування праці 
 Технік з підготовки виробництва 
 Технік з підготовки технічної документації 
 Технік з планування 

3151 – Інспектори з будівництва та пожежної безпеки 
 Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків 

Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08) бакалавр з будівництва та цивільної інженерїї за 
спеціалізацією «Промислове та цивільне будівництво»  може обіймати 
такі посади: 

2142 – Civil engineers 
 Civil engineer 
 Structural engineer 

3112 – Civil engineering technicians 
 Building inspector 
 Clerk of Works 
 Civil engineering technician 

Подальше навчання Магістерські програми з будівництва і цивільної інженерії; 
міждисциплінарні програми, близькі до будівництва і цивільної інженерії. 

5- Викладання та оцінювання 
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 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний та 
підсумковий контроль, курсові  роботи, захист бакалаврської роботи 

6- Програмні компетентності 



Інтегральна 
компетентність 

 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 
завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії, що характеризуються 
комплексністю і системністю, на основі застосування основних теорій та 
методів фундаментальних та прикладних наук. 

Загальні 
компетентності (КЗ) 

КЗ01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових ідей 
при діях в нестандартних ситуаціях, критичності та самокритичності при 
аналізі цих ідей. 

КЗ02.Здатність планувати та реалізовувати плани, працюючи як 
автономно, так і в команді.  

КЗ03. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, 
здатність ефективно застосовувати знання для розв'язання практичних 
завдань. 

КЗ04.Здатність до усного та письмового спілкування державною та 
іноземними мовами, працюючи в міжнародному контексті з використанням 
сучасних засобів комунікації.  
КЗ05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
КЗ06. Здатність самостійно оволодівати знаннями, виконуючи пошук, 
оброблення та аналіз інформації з різних усних, письмових та електронних 
джерел. 
КЗ07.Вміння виявляти, ставити та вирішувати завдання, приймати 
обґрунтовані рішення в умовах обмеженої інформації. 

КЗ08.Здатність працювати в команді, використовуючи навички 
міжособистісної взаємодії, мотивуючи людей на шляху до спільної мети, 
діючи соціально відповідально та свідомо, усвідомлюючи та 
використовуючи різні здібності, можливості та гендерні особливості 
виконавців.  
КЗ09.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня для донесення до фахівців і нефахівців інформації та власного 
досвіду в галузі професійної діяльності. 
КЗ10.Здатність розробляти проекти в будівництві та управляти ними, 
забезпечуючи безпеку діяльності та якість виконання робіт. 
КЗ11.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 
обов’язків. 
КЗ12.Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
КЗ13.Здатність складати тексти, робити презентації та повідомлення для 
аудиторії та широкого загалу державною та (або) іноземними мовами з 
дотриманням професійної сумлінності та унеможливленням плагіату. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності 
Загально- 
професійні  (КС) 

 
  

КС01. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепцій 
та принципів математичних та соціально-економічних наук. 

КС02. Здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, 
методів та принципів природничих наук. 
КС03. Здатність працювати з геодезичними приладами та використовувати 
топографічні матеріали при проектуванні та зведенні об’єктів будівництва 
та інженерних мереж. 
КС04. Здатність створювати та використовувати технічну документацію. 
КС05. Знання технології виготовлення, технічних характеристик сучасних 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно 
використовувати їх при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів. 



КС06. Здатність до розробки об’ємно-планувальних рішень будівель та їх 
використання для подальшого проектування. 
КС07. Здатність оцінювати і враховувати кліматичні,  інженерно-
геологічні та екологічні особливості території будівництва при 
проектуванні та зведенні будівельних об'єктів. 

КС08. Здатність визначати та оцінювати навантаження та напружено-
деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель 
(споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних 
технологій. 
КС09. Здатність до розроблення конструктивних рішень об’єктів 
будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння 
розраховувати й конструювати несучі та огороджувальні будівельні 
конструкції. 
КС10. Здатність до розробки та оцінки технічних рішень інженерних 
мереж. 
КС11. Знання сучасних вимог нормативної документації в галузі 
будівництва. 
КС12. Здатність виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості 
будівельних об’єктів. 
КС13. Володіння технологічними процесами при зведенні, опорядженні та 
експлуатації будівель і споруд та монтажу інженерних систем і мереж. 
КС14. Здатність до розробки раціональної організації та управління 
будівельним виробництвом при зведенні,  експлуатації, ремонті й 
реконструкції об’єктів з урахуванням вимог охорони праці. 

КС15. Знання принципів проектування міських території та об’єктів 
інфраструктури і міського господарства. 

КС16. Розуміння вимог до надійності та засобів забезпечення надійності 
будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності 
Спеціалізовано- 
професійні  (КСП) 

 
 

КСП101. Здатність до проектування будівель та споруд промислового та 
цивільного призначення з використанням збірних і монолітних 
залізобетонних, металевих, кам’яних та дерев'яних конструкцій, в тому 
числі застосовуючи сучасні програмні комплекси. 

КСП102. Знання та розуміння будівельної механіки та її застосування при 
розрахунку й проектуванні будівельних конструкцій із використанням 
систем автоматизованого проектування. 

КСП103. Здатність до розрахунку та конструювання несучих конструкцій 
і вузлів з’єднання залізобетонних, кам'яних, металевих і дерев’яних 
конструкцій, в тому числі з використанням сучасних інформаційних 
технологій. 

КСП104. Здатність аналізувати властивості ґрунтів основи, обирати та 
проектувати економічні фундаменти різних типів (неглибокого закладання, 
пальові) з урахуванням взаємодії будівельних конструкцій між собою та із 
неоднорідним природним або штучним ґрунтовим середовищем при різних 
за характером навантаженнях. 

КСП105. Здатність забезпечити організацію будівництва будівель та 
інженерних споруд різної архітектурної та технічної складності із 
використанням сучасних конструкційних матеріалів та енергоефективних 
технологій. 



КСП106. Здатність до проектування організаційно-технологічних рішень 
зведення будівель та споруд, володіння базою сучасних технологій 
будівельного виробництва і вміння впроваджувати їх у практичну 
діяльність з урахуванням техніко-економічних показників. 

КСП107. Здатність до участі в управлінні комплексними будівельними 
проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та 
забезпеченням якості робіт. 
КСП108. Здатність прогнозувати та вміти оцінювати економічну 
доцільність зведення будівель та інженерних споруд на етапі проектування. 

7- Програмні результати  навчання 
 ПР01. Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної діяльності. 

ПР02. Застосовувати базові професійні й наукові знання в галузі соціально-
гуманітарних та економічних наук у пізнавальній та професійній діяльності 

ПР03. Демонструвати навички усного та письмового спілкування 
державною та іноземними мовами, використовуючи навики 
міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з 
фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів 
комунікації. 

ПР04. Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно 
(курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, 
включаючи навички лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний 
результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність 
і виключення можливості плагіату. 

ПР05. Володіти навичками спілкування державною та іноземними мовами, 
використовуючи професійну термінологію. 

ПР06. Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та 
використовувати топографічні матеріали для проектування та створення 
об’єктів будівництва та інженерних мереж. 

ПР07. Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому 
числі з використанням сучасних інформаційних технологій. 

ПР08. Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні 
будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні 
характеристики та технологію виготовлення. 

ПР09. Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для 
подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних 
технологій. 

ПР10. Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та 
екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та 
зведенні будівельних об’єктів. 

ПР11. Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований 
стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому 
числі з використанням сучасних інформаційних технологій. 

ПР12. Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі 
знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й 
конструювати будівельні конструкції та вузли їх сполучення.  



ПР13. Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж. 

ПР14. Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі 
будівництва. 

ПР15. Виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості 
будівельних об’єктів. 

ПР16. Проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель 
(споруд) та монтажу інженерних систем і мереж. 

ПР17. Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні 
об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з 
урахуванням вимог охорони праці. 

ПР18. Демонструвати розуміння принципів проектування міських 
території та об’єктів інфраструктури і міського господарства. 
ПР19. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних 
конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж. 

ПРС101. Застосовувати основні принципи, теорії та методи будівельної 
механіки для розрахунку елементів будівель та споруд при дії навантажень 
та впливів різного характеру з урахуванням їх взаємодії, з використанням 
систем автоматизованого проектування. 
ПРС102. Продемонструвати вміння розраховувати та конструювати 
залізобетоні (монолітні та збірні), кам’яні, металеві та дерев’яні 
конструкції та вузли їх з’єднання із використанням вимог нормативних 
документів, забезпечуючи надійні та економічно обґрунтовані проектні 
рішення. 

ПРС103. Вміти аналізувати та застосовувати результати інженерно-
геологічних вишукувань, обґрунтовано обирати несучі шари ґрунтів 
основи, проектувати фундаменти різних типів та знати основні підходи 
 при будівництві на територіях із складними інженерно-геологічним 
умовами. 
ПРС104. Забезпечувати організацію будівництва будівель та інженерних 
споруд різної архітектурної та технічної складності із використанням 
сучасних енергоефективних конструкційних матеріалів та технологій. 
ПРС105. Застосовувати при проектуванні організаційно-технологічних 
рішень зведення будівель та споруд базу сучасних технологій будівельного 
виробництва і вміти впроваджувати їх у практичну діяльність. 

ПРС106. Впроваджувати ефективні методи управління комплексними 
будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті 
рішення та забезпеченням якості робіт. 

ПРС107. Прогнозувати та вміти оцінювати економічну доцільність 
зведення будівель та інженерних споруд на етапі проектування. 

8- Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 
висококваліфіковані спеціалісти.  
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 
один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

-     навчальний корпус;  
- гуртожиток;  
- спеціалізовані лабораторії;  



- комп’ютерні класи;  
- пункт харчування;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- мультимедійне обладнання;  
-     спортивний зал, спортивний майданчик 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

- офіційний сайт ДонНАБА: http://donnaba.edu.ua ;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- необмежений доступ до мережі Інтернет;  
- бібліотека;  
- віртуальне навчальне середовище Moodle;  
- пакет MS Office 365;  
- навчально-методичні комплекси дисциплін 
-     авторські розробоки професорсько-викладацького складу 

9- Академічна мобільність 
Національна 
кредитна мобільність 

Допускається переразахування кредитів, отриманих у інших університетах 
України, за умови відповідності кредитів. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

стажування в  університетах Європи (у рамках програми Erasmus+) 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Відсутнє 
 
 

 
 


