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V. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 
результатів навчання 

 
Результати 
навчання 

ЗН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з 
дисциплінами спеціальності, що дасть можливість 
критично аналізувати ситуацію та визначати ключові 
тенденції розвитку галузі. 

ЗН 2. Отримання знань для організації комунікаційної взаємодії 
та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування 
та реалізації послуг з проектування, монтажу та 
експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення, за 
допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та 
інноваційних технологій. 

ЗН 3. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення 
до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з 
проектування, монтажу та експлуатації об’єктів 
водопостачання та водовідведення на рівні, що дозволить 
працевлаштування за фахом, здатність ефективно 
використовувати на практиці теоретичні знання при 
формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу 
та експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення.

ЗН 4. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в 
будівництва, і нових підходів до розрахунку та 
проектування об’єктів водопостачання та водовідведення, 
нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій. 

ЗН 5. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін 
спеціальності: інженерні мережі та споруди, наукові 
дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека, 
інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним 
спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та 
проектних рішень у будівництві, економіка і управління 
підприємством. 

ЗН 6. Поглибленні знання: проектування та реконструкція систем
водопостачання та водовідведення, розробка нових технологій 
та технологічних рішень для отримання води необхідної 
якості, захист повітряного та водного середовища. 

ЗН 7. Знання та навики щодо розробки та реалізації нових 
інноваційних продуктів. 

ЗН 8. Знання та розуміння методологій проектування, оптимізації та 
модернізації об’єктів водопостачання та водовідведення 
відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і 
технічних умов. 

ЗН 9. Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі 
послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення. 

ЗН 10. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, 
економічному, соціальному і екологічному контексті. 

ЗН 11. Знання основ економіки та управління проектами в галузі 
послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення. 

ЗН 12. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до 
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спеціальності масштаб яких буде достатнім, щоб успішно 
організовувати та проводити дослідження в галузі послуг з 
проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, 
формувати та репрезентувати результати професійної 
діяльності. 

УМ 1. Уміння обгрунтовувати варіанти проектних рішень, 
методів організації та провадження робіт при 
проектуванні, зведенні та експлуатації об’єктів
водопостачання та водовідведення. 

УМ 2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач 
синтезу та аналізу при дослідженнях систем 
водопостачання та водовідведення. 

УМ 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до 
формування принципово нових ідей в сфері послуг з 
проектування, монтажу та експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення. 

УМ 4. Застосовувати знання технічних характеристик, 
технологічних особливостей формування та реалізації 
продукту в спеціальності. 

УМ 5. Уміти розрізняти види технологічних процесів та їх 
теоретичні засади; властивості та фізико-хімічні показники 
природних та стічних вод, їх вплив на вибір технологічних 
та конструктивних рішень. 

УМ 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 
вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу 
та експлуатації систем водопостачання та водовідведення. 

УМ 7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі 
команди. 

УМ 8. Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу в 
галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації 
систем водопостачання та водовідведення. 

УМ 9. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення 
та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань 
галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, 
суспільних, державних та виробничих інтересів. 

УМ 10. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати 
дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, 
монтажу та експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення. 

УМ 11. Критично оцінювати отримані результати діяльності, та 
аргументовано захищати прийняті рішення. 

УМ 12. Використовувати на практиці знання, застосовувати 
методичний інструментарій пізнання у сфері послуг з 
проектування, монтажу та експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення, аналізувати отримані 
результати досліджень в контексті існуючих теорій, 
робити відповідні висновки. 

КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову 
комунікацію українською та іноземною мовами 
(англійською, німецькою, французькою). 

КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема 
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сучасних інформаційних технологій, для ефективного 
спілкування на професійному та соціальному рівнях. 

АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати 
відповідні рішення. 

АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж 
усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття 
нових фахових знань. 

АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, 
самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети 
з дотриманням вимог професійної етики. 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації 
здобувачів вищої освіти 

Підсумковий контроль успішності навчання магістрів 
проводиться у формі: екзамену – за результатами  
вивчення обов'язкових дисциплін освітньо-наукової 
програми; диференційованого заліку або екзамену – за 
результатами вивчення вибіркових дисциплін освітньо-
наукової програми. 
Остаточним результатом навчання магістрів є повне 
виконання освітньо-наукової програми, необхідний 
набір опублікованих за результатами досліджень 
наукових праць, апробація результатів на наукових 
конференціях, оформлена участь у виконанні 
зареєстрованих тем наукових досліджень, належним 
чином оформлена кваліфікаційна робота та 
представлення її на захист до екзаменаційної комісії 
закладу вищої освіти.

Вимоги до 
кваліфікаційної роботи 

 

Кваліфікаційна робота магістра – це навчально-
науково-дослідницько-практична робота студента, яка 
виконується на завершальному етапі здобуття 
кваліфікації магістра з будівництва та цивільної 
інженерії для встановлення відповідності отриманих 
здобувачами вищої освіти результатів навчання 
(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. 
Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого 
ЕК визначає рівень теоретичної підготовки випускника, 
його готовність до самостійної роботи за фахом і 
приймає рішення щодо присвоєння відповідної 
кваліфікації та видачу диплома. 

Наукову інформацію в роботі потрібно викладати 
у найповнішому вигляді, обов’язково розкриваючи хід 
та результати дослідження з детальним описом 
методики дослідження. Повнота наукової інформації 
повинна відбиватися у деталізованому фактичному 
матеріалі з обґрунтуваннями, гіпотезами, теоретичними 
узагальненнями. Матеріали роботи мають містити 
конкретні чітко сформульовані рекомендації, спрямовані 
на удосконалення об’єкта дослідження. Виклад 
матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко 
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визначеній автором. 
Вимоги до публічного 

захисту 
Захист роботи відбувається у вигляді доповіді студента 
за присутності членів екзаменаційної комісії.  
Доповідь має супроводжуватись демонстрацією 
графічної частини у вигляді презентації з роздатковим 
матеріалом або у вигляді графічних креслень, плакатів. 
Захист кваліфікаційної роботи проходить на відкритих 
засіданнях екзаменаційної комісії. Порядок засідання 
екзаменаційної комісії та графік захисту затверджується 
наказом по академії і заздалегідь повідомляється 
студентам. Погодження про допуск до захисту має бути 
оформлений підписом керівника, нормоконтролера та 
сумісних консультантів (за наявності), після чого 
підписується завідувачем кафедри.  
В день захисту студент повинен здати відповідальному 
секретарю екзаменаційної комісії такі матеріали: 
пояснювальну записку; подання і рецензію; свою 
залікову книжку; компакт-диск з електронними 
матеріалами або графічні креслення. Матеріали 
необхідно здати за півгодини до початку роботи 
екзаменаційної комісії.  
Тривалість захисту зазвичай встановлюється до 30 
хвилин. Тривалість доповіді студента – 8-10 хвилин. В 
процесі доповіді студент має використовувати 
розроблену презентацію, що містить ілюстративні 
матеріали для наочної демонстрації основних положень 
своєї роботи. Доповідь завершується формулюванням 
висновків, де студент має чітко визначити основні 
результати роботи, зробити порівняння з відомими 
аналогами, та розповісти про перспективи подальших 
розробок у цьому напрямі та практичне застосування 
результатів.  
Після доповіді зачитується рецензія на кваліфікаційну 
роботу. Потім студент відповідає на зауваження 
рецензента. 

Далі студент відповідає на питання членів 
екзаменаційної комісії, які ставляться з метою 
визначення рівня його професійної підготовки та 
ерудиції в цілому. Питання задаються в усній формі й 
вносяться до протоколу засідання. На всі запитання 
студент має дати аргументовану відповідь. Після 
публічного захисту роботи на закритому засіданні 
екзаменаційної комісії обговорюються результати 
захисту та ухвалюються рішення про оцінювання 
роботи. Оцінюючи доповідь студента, насамперед, 
звертається увага на те, наскільки вільно і впевнено 
володіє доповідач матеріалом своєї роботи, сучасною 
термінологією, чи може він доповідати без допомоги 
тексту доповіді. Важливо, щоб доповідач міг 
пояснювати матеріали таблиць, графіків, рисунків, схем, 
креслень впевнено і невимушено. 


































