
Профіль освітньої програми зі спеціальності № 192  «Будівництво та 
цивільна інженерія» (за спеціалізацією 192.07 «Автомобільні дороги та 
аеродроми») 
 

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

Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 
будівельний факультет, 
кафедра автомобільних доріг 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

Магістр 
Магістр   з будівництва та цивільної інженерії  за спеціалізацією  
«Автомобільні дороги та аеродроми» 

Офіційна назва освітньої  
програми 

«Автомобільні дороги та аеродроми»  

Тип диплома та обсяг 
програми 

Диплом магістра , одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання  1 рік і 5 місяців 
 

Наявність акредитації  Акредитується вперше 
 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEА– другий цикл, 
 EQF-LLL – 7 рівень 
 

Передумови  Наявність ступеня бакалавра  
 

Мова викладання Українська   
 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років  
 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми 

 donnaba.edu.ua/ construction 
 

2- Мета освітньої програми 

Підготовка  фахівців, здатних до виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного 
характеру в області  проектування, організації технологічних процесів будівництва та 
експлуатації автомобільних доріг та аеродромів, споруд та інженерних об’єктів на них   
 

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

Архітектура та будівництво / Будівництво та  цивільна інженерія / 
Автомобільні дороги та аеродроми 

Орієнтація освітньої  
програми 

Освітньо- професійна 
  

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі будівництва 
Проектування , будівництво, реконструкція, експлуатація, ремонт  
автомобільних доріг, аеродромів та інженерних об’єктів на них. 
 

Особливості програми Програма передбачає застосування практики на підприємствах  
дорожньо-будівельного комплексу, інтеграцію фахової та 
педагогічної підготовки щодо  викладання спеціальних дисциплін  
 



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

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

 F-БУДІВНИЦТВО 
            М-ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

71-діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні 
випробування та дослідження 
             P – ОСВІТА 
      85.41 – Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-
технічного закладу;  
      85.42 – Вища освіта. 
              Перелік професій та професійні назви робіт, до яких 
допускається випускник з дипломом  магістра будівництва та 
цивільної інженерії за спеціалізацією «Автомобільні дороги та 
аеродроми» згідно з чинною редакцією Національного 
класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003: 2010)  : 
1223.2 – Начальники (інші керівники) та майстри виробничих 
дільниць (підрозділів) у будівництві 
- Начальник відділу 
- Начальник дільниці 
2142.2 – Інженери в галузі цивільного будівництва 
- Інженер з експлуатації аеродромів;  
- Інженер-будівельник;  
- Інженер-проектувальник ;  
- Інженер з технічного нагляду (будівництво) 
- Експерт будівельний 
2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи)  

- Інженер із впровадження нової техніки й технології  
- Інженер з якості 
- Інженер з організації експлуатації та ремонту;  
- Інженер з підготовки виробництва;  
2310.2 – Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
- Асистент 
- Викладач вищого навчального закладу 

2320 – Викладачі середніх навчальних закладів  
- Викладач професійно-технічного навчального закладу 
        Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08) магістр будівництва та цивільної інженерії за 
спеціалізацією «Автомобільні дороги та аеродроми» підготовлений 
до  роботи   : 
  – 1321 Construction managers 
  – 1223 Research and development managers. 
  – 2142 Civil engineers 
  – 2310 University and higher education teachers 
  – 2320 Vocational education teachers 

Подальше навчання Можливе продовження освіти за третім (доктор філософії) рівнем 
вищої освіти 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 
виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 
роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської роботи 



6- Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 
 

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі 
будівництва, зокрема автомобільних доріг та аеродромів,  при 
здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає здійснення інновацій та характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 
 

Загальні 
компетентності 

спеціальності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до гнучкого способу мислення, який дає можливість 
зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому 
критичне відношення до усталених наукових концепцій. 

ЗК 2. Здатність до проведення наукових досліджень. 

ЗК 3.  Здатність до інноваційної діяльності та захисту 
інтелектуальної власності. 

ЗК 4. Здатність презентувати результати проведених досліджень як 
на професійному рівні, так і для загальної публіки (не фахівців). 

ЗК 5. Здатність до ефективної взаємодії з іншими членами 
професійної команди, у тому числі – на лідерських засадах. 

ЗК 6. Здатність до самонавчання, інтегрування новоздобутих знань 
до уже наявних.  

ЗК 7. Здатність працювати в контексті міжнародної інтеграції, 
обговорювати наукові та практичні теми іноземною (як правило, 
англійською) мовою. 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК 1. Вміння знаходити оптимальні рішення при вирішенні 
практичних задач, пов’язаних з  проектуванням, організацією 
технологічних процесів будівництва та експлуатації автомобільних 
доріг та аеродромів 

ФК 2. Здатність використовувати спеціальне програмне 
забезпечення, необхідне в практичній діяльності та проведенні 
наукових досліджень. 

ФК 3. Здатність розробляти нові технічні рішення в галузі 
будівництва та цивільної інженерії, пов’язані з автомобільними 
дорогами та аеродромами. 

ФК 4. Здатність  надавати комплексну техніко-економічну оцінку 
рішенням в області будівництва, зокрема  автомобільних доріг та 
аеродромів.  

ФК 5. Здатність дотримуватись вимог якості кінцевої продукції у 
професійній сфері 

ФК 6. Володіння культурою професійної безпеки, вміння 
ідентифікувати небезпеки і оцінювати ризики в сфері своєї 
професійної діяльності. 



ФК 7. Прагнення до збереження навколишнього середовища та 
історичної забудови при проектуванні, будівництві та експлуатації 
об’єктів дорожньої інфраструктури 

ФК 8. Знання та вміння використовувати на практиці сучасні теорії 
в області навчання. 

7- Програмні результати  навчання 
 ПРН1. Вміти ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати 

складні інженерні завдання і проблеми у галузі будівництва, 
зокрема автомобільних доріг та  аеродромів. 

ПРН2. Знати методологію та методику наукових досліджень, вміти 
їх застосовувати  у професійній діяльності 
ПРН3. Вміти  презентувати результати наукових досліджень у 
вигляді доповідей, звітів, статей, використовувати програмні засоби 
комп’ютерної графіки та візуалізації результатів  науково-
дослідницької діяльності 
ПРН4. Володіти спеціальними програмними комплексами для 
вирішення прикладних професійних та наукових задач 
ПРН5. Вміти знаходити оптимальні рішення при проектуванні, 
будівництві, реконструкції, експлуатації і ремонті автомобільних 
доріг, аеродромів, споруд та інженерних об’єктів з урахуванням 
вимог міцності, довговічності, безпеки життєдіяльності,  вартості, 
строків виконання . 
ПРН6. Вміти знаходити організаційно-управлінські рішення і бути 
готовим нести за них відповідальність 

ПРН7. Володіти основними методами, способами і засобами 
отримання, зберігання, переробки інформації.  
ПРН8.  Використовувати іноземну мову для здійснення науково-
технічної діяльності та вміти спілкуватися іноземною мовою 
(англійською) у колі фахівців з будівництва  

ПРН9. Розуміти принципи міжнародного ділового співробітництва 
у професійній сфері 

ПРН10. Вміти розробляти і впроваджувати інноваційні проектні та 
технологічні рішення з будівництва, в т.ч. енергозберігаючі 
технології. 
ПРН11. Демонструвати здатність визначати ризики, забезпечувати 
особисту безпеку та безпеку інших людей у сфері професійної 
діяльності. 
ПРН 12. Демонструвати здатність використовувати у сфері 
професійної діяльності системи якості і сертифікації продукції. 
ПРН 13. Володіти культурою спілкування, здатністю до ділових 
комунікацій та вмінням працювати в команді. 
ПРН 14. Вміти проводити економічний аналіз пропонованих та 
існуючих технічних рішень 
ПРН 15. Здатність оцінювати вплив пропонованих та існуючих 
технічних рішень в області будівництва об’єктів дорожньої 
інфраструктури на соціальну сферу, навколишнє середовище  
ПРН 16. Здатність визначати об’єкти та суб’єкти права 
інтелектуальної власності, проводити патентні дослідження 
ПРН 17. Здатність навчатись і  працювати  самостійно та автономно 



ПРН 18. Вміти застосовувати педагогічні технології на рівні, 
достатньому для реалізації розроблених програм навчальних 
дисциплін за спеціальністю у  закладах вищої освіти. 

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;  
- навчальні і робочі плани;  
- графіки навчального процесу  
- навчально-методичні комплекси дисциплін  

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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


