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ЗК 6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК 9. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК 11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 12. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 13. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК 14. Здатність працювати в команді. 
ЗК 15. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 
мети. 

  ЗК 16. Здатність працювати автономно. 
ЗК 17. Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК 18. Навики здійснення безпечної діяльності. 
ЗК 19. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 

компетентності 

ФК 1. Базові знання основних нормативно-правових актів та 
довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних 
умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих 
документів в галузі будівництва і архітектури. 

ФК 2. Здатність складати, оформляти і оперувати технічною 
документацією при розв’язанні конкретних інженерно-
технічних завдань за спеціальністю 192 «Будівництво 
та цивільна інженерія». 

ФК 3. Знання основ охорони праці, виробничої санітарії і 
пожежної безпеки при організації робіт. 

ФК 4. Уміння оцінювати техніко-економічні показники 
проекту з урахуванням впливу організаційно-
технологічних факторів. 

ФК 5. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, 
етичні, економічні аспекти, що впливають на 
формування поточних та перспективних рішень. 

ФК 6. Здатність до розрахунку конструкцій будівель і споруд 
на екстремальні дії, вибору ефективних матеріалів і 
конструктивних рішень при їх проектуванні. 

ФК 7. Здатність застосовувати професійно-профільовані 
знання й практичні навички для розв’язання типових 
задач спеціальності. 

ФК 8. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати 
роботи, пов’язані з проектуванням, монтажем та 
експлуатацією будівель та споруд шляхом 
використання аналітичних методів і методів 
моделювання. 

ФК 9. Здатність ведення ділових комунікацій, знання та 
розуміння предметної області та розуміння фаху, щоб 
визначити структуру знань за спеціальністю. 

ФК 10. Здатність виконувати розрахунки підсилених 
конструктивних елементів будівель і споруд з 
урахуванням дійсної роботи конструкцій, властивостей 
матеріалів, розрахункової схеми. 
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ФК 11. Здатність до проектування відповідних систем 
цивільної інженерії будівель і споруд у складних 
інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах з 
високим рівнем надійності і довговічності протягом 
усього строку їх експлуатації. 

ФК 12. Уміння створювати продукцію за спеціальністю з 
урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, 
включаючи створення, просування, реалізацію та 
удосконалення. 

ФК 13. Здатність самостійно обґрунтовувати та вибирати 
технологічні рішення в будівництві, використовуючи 
сучасні методи технології та організації праці. 

ФК 14. Досягти конкурентноспроможності шляхом 
впровадження сучасних конструкцій і технологій з 
одночасною оптимізацією цінового фактору. 

ФК 15. Здатність здійснювати аналіз сучасного стану та 
напрямків ефективного розвитку будівництва. 

ФК 16. Здатність визначити територіальну організацію 
та оцінювати ресурсний потенціал територій щодо 
стану та перспектив реалізації та впровадження 
проектів. 

ФК 17. Здатність використовувати та впроваджувати 
нові технології, брати участь у модернізації та 
реконструкції систем цивільної інженерії. 

 
V. Програмні результати 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 
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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 
інженерних мереж та споруд, розробка нових технологій та 
нових будівельних матеріалів, 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 будівель 
та споруд. 

ЗН 12. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до 
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. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, 
формулювання і вирішення завдань будівництва, 
використовуючи відомі методи. 

УМ 2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач 
синтезу та аналізу  при дослідженнях будівельних 
конструкцій. 

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

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

УМ 5. Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові 
тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на 
ринок нові продукти в будівництві. 

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

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 
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інженерних мереж та виробництва будівельних матеріалів. 
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 інженерних мереж та виробництва 
будівельних матеріалів. 

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 інженерних мереж
та виробництва будівельних матеріалів, 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 
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 
































