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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є  нормативним документом Державно-

го вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», в якому 

визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, об-

сягу і рівня освітньої та професійної підготовки фахівця освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю “Промислове і цивільне будівни-

цтво” 

Цей стандарт є складовою галузевого компонента державних стандартів вищої 

освіти і використовується при: 

 розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм нав-

чальних дисциплін; 

 розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки 

фахівця; 

 визначенні змісту навчання як бази для опановування новими спеціа-

льностями, кваліфікаціями; 

 визначенні змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. 
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СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
СВО ДВНЗ «НГУ» 8.06010101(ОПП)-11 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ 

 

МАГІСТРА 
 

 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ        060101 Будівництво  

 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ              Промислове і цивільне будівництво 

 

КВАЛІФІКАЦІЇ                          Професіонал в галузі цивільного  

будівництва, дослідник 

  

 

 

Чинний від ___________________ 
                                                                                           (р ік  –  місяць –  число)  

 

1 Галузь використання 

 

Цей стандарт використовується в ДВНЗ «Національний гірничий універси-

тет» під час підготовки фахівців: 

освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, 

напряму підготовки – 060101 Будівництво, 

освітнього рівня – повна вища освіта, 

кваліфікації – 2142.2, 2142.1, 2310.2 Професіонал в галузі цивільно-

го будівництва, дослідник, науковий співробітник, 

викладач вищого навчального закладу,  
з узагальненим об'єктом діяльності: дослідження процесів проектування, 

створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і си-

стем; освітні технології вищої школи; 
із спеціальних видів діяльності: промислове і цивільне будівництво; 

з нормативним терміном навчання (денна та заочна форма) – 1 рік. 
(років, місяців) 

 

Цей стандарт встановлює: 

 нормативну та варіативну частини змісту навчання у навчальних об’єктах, 

їх інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповід-

но до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

 рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців; 
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 форми державної атестації; 

 нормативний термін навчання. 

Стандарт є обов’язковим для використання при розробці навчальних планів 

за спеціальністю 8.06010101 Промислове і цивільне будівництво. 

Стандарт придатний для атестації випускників ДВНЗ «Національний гірничий 

університет» за спеціальністю 8.06010101 Промислове і цивільне будівництво. 

 

2 Нормативні посилання 

 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДК 003-2005 – Державний класифікатор професій; 

ДК 009:2005 – Державний класифікатор видів економічної діяльності; 

ДСВО 01-98 – Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями; 

ДСВО 02-98 – Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями; 

ДСВО 04-98 – Освітній рівень повної вищої освіти; 

ДСВО 07.1-98 – Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра; 

СВО ДВНЗ «НГУ» 8.06010101(ОКХ)-11 – Стандарт вищої освіти. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика 

 

3 Визначення  

 

В цьому стандарті використані такі терміни та відповідні визначення: 

Вид діяльності* – характеристика об'єднання ресурсів (устаткування, робо-

чої сили, технологічних засобів, сировини та матеріалів) та виробничого процесу 

для створення виробництва конкретної продукції та надання послуг. 

Вища освіта – рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчаль-

ному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу 

засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на базовій загальній середній освіті 

та повній загальній середній освіті й завершується здобуттям особою певної ака-

демічної або (та) професійної кваліфікації за підсумками державної атестації в ак-

редитованому закладі. 

Державна атестація випускників вищих навчальних закладів – процеду-

ра встановлення відповідальності рівня якості освіти  та професійної підготовки 

після завершення навчання з певного освітньо-кваліфікаційного рівня вимогам 

державних стандартів вищої освіти. 

Зміст освіти** – обумовлена цілями та потребами суспільства  система 

знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей особи, 

                                           
* Термін, визначення якого наведено у ДК 009:2005 Класифікатор видів економічної діяльності.  

** Терміни, визначення яких наведено у Постанові Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 

65 "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)". 
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що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільс-

тва, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва. 

Зміст навчання** – структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засво-

єння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. 

Кваліфікація*** – здатність особи виконувати завдання та обов’язки відпо-

відної роботи. Кваліфікація вимагає певного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Кваліфікація визначається через назву професії. 

Напрям підготовки за  професійним  спрямуванням  у вищій освіті – група 

спеціальностей із спорідненим змістом освіти та професійної підготовки. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти – характеристика вищої 

освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що за-

безпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня 

професійної діяльності. 

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста** – особа, яка на ос-

нові освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеці-

альні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) пев-

ного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певній 

галузі економічної діяльності. Спеціаліст має освітній рівень повна вища освіта і 

призначений для виконання всіх виробничих функцій, пов’язаних з циклом існу-

вання об’єкта його діяльності. Задачі діяльності, які вирішує спеціаліст, припус-

кають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання 

рішень. 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівця - державний нормати-

вний документ, в якому узагальнюється зміст навчання, встановлюються вимоги 

до змісту, обсягу і рівня освіти та професійної підготовки фахівця за певною спе-

ціальністю певного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Спеціальність – категорія, що характеризує: 

 у сфері освіти – спрямованість і зміст навчання при підготовці  фахівця 

(визначається через об’єкт діяльності або функцію та предмет діяльності 

фахівця і відображає, насамперед, вид його діяльності і сферу застосування 

його праці); 

 у сфері праці – особливості спрямованості і специфіку роботи в межах 

професії (зміст задач професійної діяльності, що відповідають кваліфіка-

ції). 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або 

спеціаліста, або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності 

фахівця, виробничих функцій та типових складових структури професійної діяль-

ності таких, що задовольняють вимоги сфери праці до спеціальності. 

Спеціалізація за спеціальністю – категорія, що характеризує відміни окре-

мих задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, 

або(та) умов діяльності в межах спеціальності. Ці окремі задачі характерні для ві-

дносно невеликих груп фахівців в межах спеціальності. 

                                           
*** Терміни, визначення яких наведено у Державному класифікаторі професій ДК 003-2005. 
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Якість вищої освіти – це сукупність якостей особи з вищою освітою, що 

відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямо-

ваність й обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні по-

треби, так і потреби суспільства. Якість вищої освіти випускників вищого навча-

льного закладу також відображає придатність: 

 задовольняти у відповідності до соціальних норм суспільні вимоги до ви-

конання майбутніх соціально-професійних ролей; 

 відповідати за свої соціально важливі рішення; 

 задовольняти намагання до соціального статусу та престижу. 

 

4 Позначення і скорочення 

 

У даному стандарті для формування шифрів застосовуються такі скорочен-

ня назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістовних модулів: 

ГЕ − гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 

ПН − природничо-наукової підготовки, 

ПП − професійної та практичної підготовки. 

 

5 Розподіл змісту освітньо-професійної програми 

і максимальний навчальний час за циклами підготовки 

 

5.1 Освітньо-професійна програма підготовки магістра складається з норма-

тивної та варіативної частини, обсяг якої сягає 60 кредитів. Розподіл змісту підго-

товки за дисциплінами є таким: 70% - нормативні дисципліни та 30% - варіативні. 

5.2 Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки та засо-

бів діагностики якості вищої освіти забезпечує підготовку фахівців за спеціаліза-

ціями з урахуванням особистостей суспільного поділу праці в будівельній проми-

словості України та мобільності системи освіти щодо задоволення вимог ринку 

праці в будівельній галузі.  

5.3 Зміст варіативної частини освітньо-професійної програми на 70% визна-

чається вищим навчальним закладом і на 30% – вибором студента. 

5.4 Освітньо-професійна програма передбачає професійну та практичну під-

готовку, що забезпечує освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. 

5.5 Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та ма-

ксимальний навчальний час за циклами підготовки подано у таблиці додатку А. 

 

6 Нормативна і варіативна частина 

змісту освітньо-професійної програми 

 

6.1 Система знань у вигляді системи змістовних модулів щодо складових 

узагальнених структур діяльності, поданих у СВО ДВНЗ «НГУ» 

8.06010101(ОКХ)-11 «Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характери-

стика» у змісті умінь, наведені у таблиці додатку Б. 
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6.2 Система блоків змістовних модулів, у які групуються змістовні модулі, 

наведена у таблиці додатку В. 

Примітка. У таблиці Додатку Б у графі 4 та у таблиці Додатку В у графі 2 

шифри змістовних модулів, що відповідають умінню, зазначеному в освітньо-

кваліфікаційній характеристиці (ОКХ), наведені за структурою:  

 

ХХ. Х. ХХ. ХХ. Х. ХХ.   ХХ.  
 

номер змістовного модуля, наскрізний для даного 

уміння 

 шифр уміння 

 

У таблиці Додатку В у графі 1 шифри блоків змістовних модулів наведені за 

структурою: 

 

ХХ.  ХХ. 

 

номер блоку змістовних модулів, наскрізний  

для даного циклу підготовки 

 

  цикл підготовки 

 

 

7 Рекомендований перелік навчальних дисциплін 

 

7.1 У таблиці Додатку Г зазначений рекомендований перелік навчальних ди-

сциплін, визначені блоки змістовних модулів, що входять до кожної з них, вста-

новлена мінімальна кількість навчальних годин/кредитів їх вивчення. 

7.2 Університет має право змінювати назви навчальних дисциплін і розподіл 

змістовних модулів у них. 

 

8 Державна атестація студента 

 

8.1 Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією 

(ДЕК) відповідно до вимог ОКХ після виконання студентом освітньо-професійної 

програми підготовки за навчальним планом. 

8.2 На державну атестацію виносяться система умінь, що визначена в 

СВО ДВНЗ «НГУ» 8.06010101(ОКХ) «Стандарт вищої освіти. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика», та система відповідних змістових модулів, що 

зазначена у Додатку Б. 

8.3 Нормативні форми державної атестації студента і розподіл блоків змісто-

вних модулів між ними наведені у Додатку Д. 
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8.4 Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 

проводиться на основі захисту кваліфікаційної роботи, оцінювання якості 

розв’язання випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОПП. 

8.5 Кваліфікаційні роботи виконуються у вигляді магістерської роботи. Зміст 

кваліфікаційної роботи визначається професійними функціями та задачами нау-

кової та педагогічної діяльності рівня магістр, які віднесені в ОКХ до евристично-

го класу, вирішення яких засноване на знаково-розумових уміннях, де передбаче-

но дослідження за професійним спрямуванням 

 

9 Вимоги до системи освіти та професійної підготовки 

 

9.1 Вимоги до кваліфікації викладацького складу, який приймає участь у ви-

кладанні навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки нормативної 

частини змісту навчання: 

 повна вища освіта за спеціальністю відповідно до напряму підготовки фа-

хівців для даної дисципліни; 

 наукові спеціальності за дипломом про отримання наукової ступені; 

 наявність стажу попередньої практичної діяльності або систематичне ста-

жування на підприємствах гірництва; 

 стаж наукової діяльності – 3 роки. 
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Додаток А 

(обов’язковий) 

 

ТАБЛИЦЯ А.1 – РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ І МАКСИМАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗА ЦИКЛАМИ 

ПІДГОТОВКИ 

 

 

Цикли підготовки 

Навчальний час 

за циклами підготовки 

(академічних годин/кредитів) 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

ЗМІСТУ НАВЧАННЯ 
1494/41,5 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЗМІСТУ 

НАВЧАННЯ ЗА ВИБОРОМ ВНЗ 
450/12,5 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЗМІСТУ 

НАВЧАННЯ ЗА ВИБОРОМ 

СТУДЕНТА 

216/6 

 

Загальний бюджет часу 2160/60 в 

т.ч. 

- навчальний час – 918/25,5(з них 

270/7,5 – виробнича та переддипло-

мна практика); 

- дипломування – 972/27 

 



СВО ДВНЗ «НГУ» 8.06010101(ОПП)-11 

 

 12 

Додаток Б 

(обов’язковий) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.1 – СИСТЕМА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 

 

Зміст уміння, 

що забезпечується 

Шифр  

уміння 

Назва змістовного  

модуля 

Шифр  

змістовного  

модуля 
 

1 2 3 4 

НОРМАТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

При здійсненні виробни-

чої, дослідницької або соці-

альної діяльності: 

   

– на основі власних спостере-

жень за реальними проце-

сами, використовуючи ка-

тегоріальний апарат та реф-

лексивні навички, типологі-

зувати результати спосте-

режень; 

М.СВ.Д.01.ЗР.О.01 

Людське усвідомлення 

об’єктивної й суб’єктивної 

реальності. 

М.СВ.Д.01.ЗР.О.01.01 

Основний зміст пізнаваль-

ної діяльності. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.01.02 

Пізнання світу як об'єкт фі-

лософського аналізу. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.01.03 

– використовуючи типолгізо-

вані результати спостере-

жень за допомогою методо-

логічних принципів форма-

лізації подавати результати 

спостережень у визначеній 

знаковій системі; 

М.СВ.Д.01.ЗР.О.02 

Практичний спосіб людсь-

кого буття. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.02.01 

Специфіка філософського 

знання. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.02.02 

Філософські питання сві-

домості. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.02.03 

Онтологічні основи філо-

софії. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.02.04 

При здійсненні виробни-

чої, дослідницької або соці-

альної діяльності: 

   

– у процесі роботи зі структу-

рованою інформацією, від-

повідно до визначеної мети 

діяльності, виявляти зв’язки 

між елементами інформа-

ційного матеріалу; 

М.СВ.Д.02.ЗП.О.01 

Система філософських ка-

тегорій 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.01.01 

Філософія науки та техніки. М.СВ.Д.02.ЗП.О.01.02 

Форми й методи наукового 

пізнання 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.01.03 

– на основі результатів порів-

няльного аналізу визначеної 

системи з існуючими моде-

лями систем установлювати 

її тип та характеристики; 

М.СВ.Д.02.ЗП.О.02 

Моделювання філософсь-

ких проблем. 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.02.01 

Філософське вчення про 

розвиток. 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.02.02 
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– використовуючи методи ді-

алектики здійснювати пере-

ведення  ієрархічно струк-

турованої інформації до ви-

гляду синтетичної систем-

ної цілісності з теоретично 

визначеними правилами 

функціонування; 

М.СВ.Д.02.ЗП.О.03 Закони діалектики. М.СВ.Д.02.ЗП.О.03.01 

– використовуючи теоретично 

визначені правила функціо-

нування системи, за певни-

ми методиками розробляти 

практичні рекомендації що-

до здійснення безпечної та 

ефективної діяльності; 

М.СВ.Д.02.ЗП.О.04 

Практичний спосіб людсь-

кого буття в природному та 

соціальному культурному 

просторі. 

М.СВ.Д.02.ЗП.О.04.01 

– виконуючи практичні реко-

мендації щодо здійснення 

безпечної та ефективної ді-

яльності, здійснювати дія-

льність. 

М.СВ.Д.02.ЗП.О.05 

Мета і цінність людської 

життєдіяльності. 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.05.01 

Глобальні проблеми сучас-

ності. 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.05.02 

Соціально-екологічні нас-

лідки глобалізації. 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.05.03 

Викладач ВНЗ у складі 

групи фахівців сфери пра-

ці, науковців, методистів та 

викладачів повинен:  

   

– визначати основні терміни 

та положення системи ви-

щої освіти України; 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01 

Вища освіта. Завдання сис-

теми вищої освіти. 
М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.01 

Освітні рівні. Освітньо-

кваліфікаційні рівні. 
М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.02 

Напрями, спеціальності та 

спеціалізації. Кваліфікація. 
М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.03 

Вищий навчальний заклад. 

Концепція освітньої діяль-

ності вищого навчального 

закладу. 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.04 

Ліцензування освітньої дія-

льності, акредитація напря-

мів, спеціальностей та ви-

щих навчальних закладів. 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.05 

– ідентифікувати суб’єктів на-

вчально-виховного процесу; 
М.ПФ.Д.03.ЗП.О.02 

Суб’єкти навчально-

виховного процесу. 
М.ПФ.Д.03.ЗП.О.02.01 

Педагогічні та науково-

педагогічні працівники. 
М.ПФ.Д.03.ЗП.О.02.02 

– орієнтуватись у загальних 

принципах управління ви-

щім навчальним закладом; 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.03 

Загальні принципи управ-

ління вищим навчальним 

закладом. 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.03.01 

Адаптація управління ви-

щими навчальними закла-

дами до сучасних умов. 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.03.02 
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Викладач ВНЗ у складі 

групи фахівців сфери пра-

ці, науковців, методистів та 

викладачів на підставі мо-

делі професійної діяльності 

випускника ВНЗ за відпо-

відними методиками пови-

нен: 

   

– визначати зміст вищої осві-

ти та володіти технологіями 

проектування змісту освіти; 

М.ПФ.Д.03.ЗР.О.04 

Зміст освіти. Технологія 

проектування змісту освіти. 
М.ПФ.Д.03.ЗР.О.04.01 

Стандарти вищої освіти 

України. 
М.ПФ.Д.03.ЗР.О.04.02 

Стандарти вищого навчаль-

ного закладу вищої освіти 

України. 

М.ПФ.Д.03.ЗР.О.04.03 

- класифікувати виробничі 

функції та узагальнені зада-

чі діяльності, розробляти 

систему умінь вирішувати 

узагальнені задачі діяльнос-

ті, класифікувати уміння; 

М.ПФ.Д.03.ЗР.О.05 
Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика фахівця. 
М.ПФ.Д.03.ЗР.О.05.01 

Викладач ВНЗ у складі 

групи фахівців сфери пра-

ці, науковців, методистів та 

викладачів, повинен: 

   

– визначати зміст навчання та 

володіти технологіями його 

проектування. 

М.ПФ.Д.04.ЗР.О.01 

Зміст навчання. Технологія 

проектування змісту нав-

чання. 

М.ПФ.Д.04.ЗР.О.01.01 

Викладач ВНЗ на підста-

ві сформованої системи ці-

лей освітньої та професій-

ної підготовки за певним 

напрямом підготовки або 

спеціальністю та освітньо-

кваліфікаційним рівнем, з 

урахуванням вимог норма-

тивних документів щодо 

ступеневої освіти у складі 

групи методистів та викла-

дачів ВНЗ відповідно до 

певних методик: 
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– формувати масив змісту на-

вчання у вигляді системи 

змістових модулів, прово-

дити його структурно-

логічну обробку й відповід-

ний розподіл за навчальни-

ми дисциплінами та визна-

чати їх упорядковану суку-

пність, визначати необхідні 

рівні та час для засвоєння 

змістових модулів. 

М.ПФ.Д.04.ЗР.О.02 
Освітньо-професійна про-

грама підготовки фахівця. 
М.ПФ.Д.04.ЗР.О.02.01 

Використовуючи визна-

чену систему цілей освіт-

ньої та професійної підго-

товки з урахуванням вимог 

ОКХ та програм інших на-

вчальних дисциплін у 

складі групи методистів і 

викладачів ВНЗ за відпові-

дними методиками визна-

чати:  

   

– цілі навчання за певною на-

вчальною дисципліною у 

вигляді системи предмет-

них умінь, потрібний рівень 

сформованості кожного 

уміння, види та форми кон-

тролю ступеню досягнення 

цілей; 

М.ПФ.Д.05.ЗР.О.01 

Методика визначення цілі 

навчання за певною навча-

льною дисципліною. 

М.ПФ.Д.05.ЗР.О.01.01 

– оформляти робочу програму 

навчальної дисципліни, ви-

користовуючи структуру і 

зміст навчальної дисциплі-

ни, форми навчання та кон-

тролю ступеню засвоєння, 

термін навчання. 

М.ПФ.Д.05.ЗР.О.02 Програма дисципліни. М.ПФ.Д.05.ЗР.О.02.01 

За результатами аналізу 

змісту інформаційної бази 

навчальної дисципліни (си-

стеми навчальних елемен-

тів) з урахуванням особли-

востей класифікаційних 

угруповань навчальних 

елементів та належного рі-

вня сформованості знань 

щодо змісту кожного з них: 
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– формувати попередній ма-

сив знань у вигляді системи 

навчальних елементів, що 

адекватні предметним 

умінням; 

М.ПФ.Д.06.ЗР.О.01 
Система діагностики якості 

підготовки. 
М.ПФ.Д.06.ЗР.О.01.01 

– проводити у складі тестової 

комісії за допомогою відпо-

відної методики попередню 

експертизу системи базових 

тестових завдань з метою її 

оптимізації; 

М.ПФ.Д.06.ЗР.О.02 

Методика попередньої екс-

пертизи системи базових 

тестових завдань з метою її 

оптимізації 

М.ПФ.Д.06.ЗР.О.02.01 

– визначати форми контролю 

якості навчання, які най-

більш відповідають цілям 

діагностики рівня якості 

освітньої або професійної 

підготовки, та формулюва-

ти критерії оцінки рівня 

знань. 

М.ПФ.Д.06.ЗР.О.03 

Комплексні кваліфікаційні 

завдання. 
М.ПФ.Д.06.ЗР.О.03.01 

Кваліфікаційні роботи. М.ПФ.Д.06.ЗР.О.03.01 

Педагогічні тести досяг-

нень. 
М.ПФ.Д.06.ЗР.О.03.01 

Критерії оцінки результатів 

виконання студентами тес-

тів, завдань та кваліфіка-

ційних робіт. 

М.ПФ.Д.06.ЗР.О.03.01 

Викладач ВНЗ у складі 

групи методистів повинен 

уміти, використовуючи су-

купність навчальних дис-

циплін та час на їх засво-

єння, визначені види та 

форми навчальних занять, 

форми контролю ступеню 

досягнення їх мети, на під-

ставі методик та вимог но-

рмативних документів що-

до ступеневої вищої освіти: 

   

– визначати структуру змісту 

навчання за навчальною ди-

сципліною (частини, розді-

лу, теми) та зміст кожного 

структурного елемента; 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.01 

Організація навчального 

процесу вищого навчально-

го закладу. 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.01.01 

– розробляти проект навчаль-

ного плану; 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.02 

Навчальний план. М.ПФ.Д.07.ЗР.О.02.01 

Планування навчальних за-

нять. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.02.02 

– встановлювати види та фо-

рми навчальних занять, що 

забезпечують досягнення 

цілей підготовки. 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03 

Індивідуальні завдання М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.01 

Самостійна робота студен-

тів. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.02 

Практична підготовка. М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.03 

Контрольні заходи. М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.04 

Навчальний час студента. М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.05 

Робочий час викладача. М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.06 
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Викладач ВНЗ повинен 

уміти у складі групи мето-

дистів або самостійно за 

допомогою відповідних ме-

тодик, використовуючи на-

укову інформацію про нав-

чальні елементи програми 

дисципліни: 

   

– створювати науково-

методичне забезпечення рі-

зних форм навчальних за-

нять на підставі визначених 

навчальних цілей та вимог 

чинних нормативних доку-

ментів 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.04 

Науково-методичне забез-

печення навчального про-

цесу. 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.04.01 

Навчальні книги та довід-

никовий матеріал. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.04.02 

Інформаційні технології 

дистанційного навчання. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.04.03 

– визначати засоби навчання 

та технології реалізації про-

грам дисциплін. 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.05 

Технічні засоби навчання. М.ПФ.Д.07.ЗР.О.05.01 

Технологія реалізації про-

грам дисциплін. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.05.02 

Викладач ВНЗ у складі 

групи методистів або само-

стійно повинен : 

   

– орієнтуватися у парадигмах, 

філософських принципах та 

психологічних аспектах 

освітньої діяльності. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01 

Парадигми освіти. Філосо-

фія освіти. Психологізація 

освіти. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.01 

Основні дидактичні конце-

пції і дидактичні принципи 

вищої школи. Основні за-

дачі, які необхідно 

розв’язувати в процесі нав-

чання. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.02 

Дидактична творчість. В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.03 

Структура діяльності педа-

гога. Основні функціональ-

ні компоненти: діагностич-

на, проектна, конструктив-

на, комунікативна, органі-

заційна. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.04 

Психологічні та соціологіч-

ні аспекти викладання. 
В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.05 

Педагогічні здібності та 

психологічні особливості 

професії педагога. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.06 

Педагогічна етика. В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.07 

Педагогічна творчість. В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.08 
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На підставі визначених 

цілей та змісту навчання за 

певним структурним еле-

ментом програми з ураху-

ванням визначених особ-

ливостей дидактичної за-

дачі за певними методика-

ми викладач повинен: 

   

– визначати методи навчання; В.ПФ.Д.01.ЗР.О.02 

Організація та керування 

пізнавальною діяльністю 

студентів. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.02.01 

Техніка викладання. В.ПФ.Д.01.ЗР.О.02.02 

Мовна комунікація. В.ПФ.Д.01.ЗР.О.02.03 

Немовна комунікація. В.ПФ.Д.01.ЗР.О.02.04 

– визначати засоби навчання. В.ПФ.Д.01.ЗР.О.03 
Підготовка та читання лек-

ції. 
В.ПФ.Д.01.ЗР.О.03.01 

Використовуючи розроб-

лену дидактичну систему за 

певними методиками ви-

кладач повинен уміти: 

   

– формувати позитивне став-

лення у студентів до нав-

чання; 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01 

Психологічні особливості 

другого періоду юнацтва. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.01 

Розвиток особистості сту-

дента у педагогічному про-

цесі. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.02 

Співвідношення навчання 

розвитку. Концепція Л.С. 

Виготського. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.03 

Розвиток інтелекту, креати-

вності, професійного мис-

лення. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.04 

Стиль керівництва студен-

тами. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.05 

Пізнання педагогом студе-

нтів. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.06 

– актуалізувати у студентів 

відповідні настанови щодо 

навчальної діяльності; 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02 

Традиційне навчання та 

новації у вищій школі. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.01 

Розвиток самостійності, 

мотивації, самоактуалізації. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.02 

Розвиток інтелекту, креа-

тивності, професійного ми-

слення. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.03 

Професіоналізм, індивідуа-

льний стиль пізнавальної 

діяльності. Творчість як 

найкращий спосіб пізнання. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.04 
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Індивідуально-типологічні 

особливості студента (пси-

хоціатип, темперамент. ха-

рактер), лакус контролю. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.05 

– створювати та підтримувати 

необхідні умови для нав-

чальної діяльності; 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.03 

Розвиток впевненості в со-

бі, прийняття себе, позити-

вного відношення до світу, 

прийняття інших. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.03.01 

Конфлікти та їх профілак-

тика. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.03.02 

– організовувати сприйняття, 

усвідомлення та закріплен-

ня навчального матеріалу 

студентами, організовувати 

застосування знань студен-

тів, здійснювати контроль і 

оцінку результатів навчаль-

ної діяльності студентів. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04 

Педагогічні технології та їх 

психологічна характерис-

тика. Активні методи. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.01 

Стратегія формування но-

вих знань і здібностей: ін-

теріоризації, екстеріориза-

ції, проблематизації та реф-

лексії. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.02 

Психологічні основи побу-

дови навчальних курсів. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.03 

Педагогічне спілкування та 

його стилі. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.04 

Учбові мотиви. Мотивація 

досягнення і пізнавальна 

мотивація. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.05 

Психологічні фактори, що 

впливають на процес нав-

чання: мотивація, сприй-

няття, розуміння, мислення, 

рефлексія, пам’ять, увага та 

їх удосконалення. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.06 

Психологічне значення оці-

нки, контролю в навчаль-

ному процесі. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.07 

Враховуючи потреби на-

укової, проектної, будіве-

льної організації, магістр 

повинен вміти: 

   

– здійснювати інформаційний 

і патентний пошук по про-

блемі. 

У.СВ.Д.01.ЗР.О.01 

Джерела науково-технічної 

і патентної інформації. 

Державні інформаційні фо-

нди і інформаційні бази да-

них. 

У.СВ.Д.01.ЗР.О.01.01 

Патентна інформація, пате-

нтні дослідження, складан-

ня формуляру, виявлення 

аналогів і прототипів. 

У.СВ.Д.01.ЗР.О.01.02 
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– складати і оформляти заявки 

на винаходи (корисні моде-

лі), на промислові зразки, 

на знаки для товарів та пос-

луг, на “ноу-хау” та раціо-

налізаторські пропозиції. 

У.СВ.Д.01.ЗП.О.02 

Матеріали заяви, формула 

винаходу, патентоспромо-

жність зразка, оформлення 

патенту; охорона знаків на 

товари і послуги; “ноу-хау” 

і його оформлення. 

У.СВ.Д.01.ЗП.О.02.01 

Ліцензування та передача 

прав інтелектуальної влас-

ності. 

У.СВ.Д.01.ЗП.О.02.02 

На підставі відомостей 

щодо змісту заходів (або 

інновацій) у галузі діяльно-

сті використовуючи фахову 

нормативну, методичну, 

наукову інформацію за від-

повідними методиками си-

стемного аналізу, самостій-

но або у складі наукового 

колективу магістр повинен 

вміти: 

   

– використовувати методики 

моделювання систем; 
Д.ПФ.Е.01.ЗП.О.01 

Основи і поняття теорії ма-

сового обслуговування, 

графів і методу сіткового 

планування. 

Д.ПФ.Е.01.ЗП.О.01.01 

Основи лінійного і динамі-

чного програмування. 
Д.ПФ.Е.01.ЗП.О.01.02 

– обробляти результатів мо-

делювання та оцінювати 

похибки; 

Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.02 

Застосування методів мате-

матичної статистики до об-

робки результатів вимірів. 

Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.02.01 

Оцінювання точності вимі-

рів. Порядок розрахунку 

абсолютної і відносної по-

хибки при прямих і непря-

мих вимірах. 

Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.02.02 

– використовувати статистич-

ний, регресивний та коре-

ляційний аналіз та графічно 

інтерпретувати результати 

моделювання. 

Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.03 

Статистичні методи побу-

дови емпіричних формул. 
Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.03.01 

Множний регресійний і ко-

реляційний аналіз.   
Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.03.02 

Метод найменших квадра-

тів. 
Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.03.03 

Методи побудови графіч-

них залежностей 
Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.03.04 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

У виробничих умовах, 

опрацьовуючи ділові та 

економічні іншомовні 

(друковані та електронні) 

джерела, за допомогою від-

повідних методів: 
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– приадаптуватися до нових 

умов (нових людей, нових 

мовних засобів, нових спо-

собів дії), мобілізувати інші 

власні компетенції (шляхом 

спостереження, інтерпрета-

ції результатів спостере-

ження, індукції, за-

пам’ятовування тощо) та 

поповнювати лексичний і 

граматичний матеріал; 

Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.01 

Дослідження ділової та 

економічної оригінальної 

літератури та розширення 

лексико-граматичних нави-

чок. 

Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.01.01 

Структура складнопідряд-

ного речення. 
Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.01.02 

Формальні ознаки: побудо-

вчі слова – сполучники, 

сполучні слова, відносні за-

йменники. 

Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.01.03 

– використовувати інформа-

ційні технології (інформа-

тивні бази даних, гіпертекс-

ти, системи навігації, пошу-

ку інформації тощо) та ін-

шомовну інформацію 

(текст, звук,  відео) на елек-

тронних носіях (включаючи 

CD-ROM носії та мережу 

Internet) і розширювати лек-

сичний та граматичний мі-

німум. 

Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.02 

Електронні іншомовні дже-

рела. 
Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.02.01 

Лексичний мінімум 

комп’ютерних (інформа-

ційних) технологій та нау-

кового спілкування. 

Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.02.02 

Рецептивні й продуктивні 

навички словотворення. 
Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.02.03 

Застосовуючи лексико-

граматичний мінімум у пе-

вній галузі, під час усних 

ділових контактів, з вико-

ристанням прийомів і ме-

тодів усного спілкування і 

відповідних комунікатив-

них методів: 

   

– проводити обговорення 

проблем економічного та 

ділового характеру; 

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.01 

Структура та особливості  

діалогу наукового характе-

ру. 

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.01.01 

Лексичний мінімум науко-

вих контактів, ділових зу-

стрічей, виступів, науково-

го спілкування. 

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.01.02 

– проводити усний обмін ін-

формацією в процесі по-

всякденних і ділових конта-

ктів (ділових зустрічей, на-

рад тощо) з метою отри-

мання  інформації, необхід-

ної для вирішення певних 

завдань діяльності; 

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.02 

Мовленнєвий етикет спіл-

кування:  
Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.02.01 

Граматичні форми й конс-

трукції усного мовлення 

наукового спілкування  

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.02.02 

– розуміти монологічне пові-

домлення в рамках визна-

ченої сфери й ситуації діло-

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.03 

Лексико-граматичний міні-

мум ділового спілкування. 
Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.03.01 

Аудіювання та говоріння. Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.03.02 
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вого спілкування; Монологічне повідомлення 

наукового характеру з ви-

значеним терміном мов-

лення. 

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.03.03 

– будувати діалог економічно-

го та ділового характеру. 
Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.04 

Вивчення і використання 

форм і конструкцій, що ха-

рактерні для мови ділового 

спілкування. 

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.04.01 

Використовуючи лекси-

ко-граматичний мінімум у 

певній галузі та іншомовні 

(друковані та електронні) 

джерела, в умовах письмо-

вих ділових контактів з 

використанням прийомів і 

методів письмового спіл-

кування  та відповідних 

методів оформлення діло-

вої документації:  

   

– робити записи, виписки, пи-

сьмові повідомлення; вести 

ділове листування;  

Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.01 
Мовні особливості науко-

вого листування. 
Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.01 

– заповнювати анкети; скла-

дати резюме; оформлювати 

контракти; 

Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.02 

Правила та методика скла-

дання анкет, резюме, конт-

рактів. 

Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.02.01 

– фіксувати інформацію, 

отриману під час читання 

тексту; проводити аноту-

вання та реферування; 

Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.03 

Методи анотування та ре-

ферування іншомовних на-

укових джерел. 

Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.03.01 

– реалізувати комунікативні 

наміри на письмі. 
Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.04 

Методи реалізації на письмі 

комунікативних намірів 

(обґрунтування мети, ско-

рочений вклад наукових ін-

тересів, підготовка наукової 

статті, доповіді, тез, офор-

млення ЖЖ тощо). 

Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.04.01 

Керуючись нормативни-

ми положеннями та інстру-

ктивними матеріалами, 

використовуючи прилади 

радіаційної та хімічної роз-

відки і дозиметричного ко-

нтролю в умовах виробни-

цтва: 

   

– оцінювати стійкість роботи 

об’єктів народного госпо-

дарства в умовах надзви-

чайних ситуацій; 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01 

Основні завдання ЦО в спі-

льній системі безпеки дер-

жави у мирний та воєнний 

час. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 

Закон та положення Украї-

ни про ЦО. 
О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 
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Основи стійкості роботи 

об’єкта будівельної індуст-

рії. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 

Норми проектування інже-

нерно-технічних засобів, 

які забезпечують стійкість 

функціонування промисло-

вих підприємств. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.04 

Методика оцінки стійкості 

об’єктів промислового гос-

подарства від дії стихійного 

лиха землетрусу та вибуху 

газоповітряної суміші при 

руйнуванні систем газопо-

стачання. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.05 

Прилади радіаційної та хі-

мічної розвідки і дозимет-

ричного контролю. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.06 

– визначити заходи підви-

щення стійкості об’єктів 

народного господарства в 

умовах надзвичайних ситу-

ацій; 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.02 

Вимоги, які забезпечують 

стійкість при функціону-

ванні об’єктів у надзвичай-

них ситуаціях мирного та 

воєнного часу. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01 

 

– оцінювати радіаційну і хімі-

чну та інші обстановки, які 

можуть виникнуть внаслі-

док стихійного лиха, аварії 

та при застосуванні зброї. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.03 

Оцінка радіаційної обста-

новки після аварії на АЕС. 
О.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01 

Оцінка хімічної обстановки 

по даним розвідки в умовах 

застосування отруйних ре-

човин хімічної зброї. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.03.02 

Прилади радіаційної та хі-

мічної розвідки і дозимет-

ричного контролю. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.03.03 

Керуючись нормативни-

ми та інструктивними ма-

теріалами, спираючись на 

взаємодію з формуваннями 

цивільної оборони в умовах 

виробництва: 

  

 

– практично обирати засоби 

захисту населення, праців-

ників і службовців об’єктів 

народного господарства від 

наслідків катастроф, сти-

хійних лих та сучасної 

зброї; 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.01 

Загальні принципи органі-

зації та структура установ 

ЦО України. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01 

Сили та засоби ЦО Украї-

ни. 
О.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 

Особливості організації ЦО 

в інших державах. 
О.ПФ.Д.02.ПР.О.01.03 

Засоби індивідуального 

протирадіаційного, проти-

хімічного захисту населен-

ня. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.01.04 
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Медичні засоби індивідуа-

льного захисту людей. 
О.ПФ.Д.02.ПР.О.01.05 

– організувати та керувати ді-

ями формувань при прове-

денні рятувальних робіт; 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.02 

Загальні принципи органі-

зації та структура установ 

ЦО України. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.02.01 

Сили та засоби ЦО Украї-

ни. 
О.ПФ.Д.02.ПР.О.02.02 

Основи організації і прове-

дення рятувальних та інших 

робіт , невідкладних робіт в 

осередку ураження на 

обєктах народного госпо-

дарства. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

Робота командира зведеної 

команди ЦО з організації і 

проведення рятувальних та 

інших робіт в осередку 

ураження. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 

– здійснювати будівництво 

захисних споруд ЦО та про-

тирадіаційних укрить та си-

стем їх інженерного забез-

печення. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.03 

Загальні положення та нор-

мативні вимоги щодо роз-

міщення та будівництва за-

хисних споруд ЦО. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.01 

Проектування та будівниц-

тво запланованих сховищ 

ЦО. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.02 

Будівництво швидко будо-

ваних сховищ ЦО. 
О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.03 

Загальні положення та нор-

мативні вимоги щодо роз-

міщення та будівництва 

протирадіаційних укриттів 

(ПРУ). 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.04 

Проектування та будівниц-

тво запланованих ПРУ. 
О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.05 

Будівництво швидко будо-

ваних ПРУ. 
О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.06 

Керуючись правовими 

нормативно-технічними і 

організаційними основами 

забезпечення безпеки жит-

тєдіяльності людини, вико-

ристовуючи прилади раді-

аційної розвідки і дозимет-

ричного контролю, в умо-

вах виробництва: 
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– оцінювати вплив стихійних 

лих на життєдіяльність на-

селення і виробничого пер-

соналу; 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.01 

Характеристика осередків 

ураження при стихійних 

лихах: землетрусах, пове-

нях, бурях, ураганах, смер-

чах, лісових і торф’яних 

пожежах. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.01.01 

Характер впливу рушійних 

факторів, стихійних лих на 

людину і природне середо-

вище. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.01.02 

Правові, нормативно-

технічні і організаційні ос-

нови забезпечення безпеки 

життєдіяльності. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.01.03 

– оцінювати вплив виробни-

чих аварій на АЕС та підп-

риємствах хімічної промис-

ловості на життєдіяльність 

населення і виробничого 

персоналу. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.02 

Характеристика осередків 

ураження при виробничих 

аваріях та катастрофах на 

АЕС та підприємствах хімі-

чної промисловості. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.02.01 

Основні уражаючи факто-

ри, їх параметри і наслідки 

впливу на людей та навко-

лишнє середовище при ви-

робничих аваріях. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.02.02 

Правові, нормативно-

технічні і організаційні ос-

нови забезпечення життєді-

яльності. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.02.03 

Керуючись правовими 

нормативно-технічними і 

організаційними основами 

забезпечення безпеки жит-

тєдіяльності людини, вико-

ристовуючи засоби колек-

тивного і індивідуального 

захисту населення, в умо-

вах виробництва: 

 

  

– здійснювати планування і 

організацію заходів з захис-

ту населення і виробничого 

персоналу від наслідків 

аварії, катастроф, стихійно-

го лиха; 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01 

Способи захисту людей при 

виникненні стихійних лих. 
О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.01 

Методи і способи захисту і 

організації аварійно небез-

печних зон. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.02 

Визначення характеру, 

об’ємів і термінів прове-

дення захисних заходів. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.03 

Організація і планування 

організаційних заходів з за-

хисту населення. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.04 



СВО ДВНЗ «НГУ» 8.06010101(ОПП)-11 

 

 26 

1 2 3 4 

Вимоги, які забезпечують 

захист робочих і службов-

ців, засобів виробництва і 

технічних процесів в умо-

вах надзвичайних ситуацій. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.05 

Розробка заходів для під-

вищення стійкості промис-

лових об’єктів. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.06 

– здійснювати заходи з захис-

ту населення і виробничого 

персоналу від наслідків 

аварії, катастроф, стихійно-

го лиха. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.02 

Укриття населення в захис-

них спорудах. 
О.ПФ.Д.04.ПР.О.02.01 

Засоби індивідуального за-

хисту: протигази, захисний 

одяг, медичні засоби захис-

ту. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.02.02 

Особливості захисту дітей. О.ПФ.Д.04.ПР.О.02.03 

Шляхи і способи підви-

щення стійкості функціону-

вання промислових підпри-

ємств у надзвичайних ситу-

аціях. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.02.04 

За результатами аналізу 

інформації, що характери-

зує конкретну ситуацію, на 

підставі відомостей щодо 

структури об’єкту діяльно-

сті, його призначення, фу-

нкцій тощо, використову-

ючи ознаки системи, само-

стійно або у складі науко-

вого колективу магістр по-

винен за допомогою відпо-

відного обладнання і мето-

дів вміти: 

   

– визначати проблемну ситуа-

цію та формувати наукову 

проблему з встановленням 

її актуальності та наукової 

новизни; 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01 

Загальні відомості про тео-

ретичні та прикладні дослі-

дження, основні завдання і 

проблематика. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.01 

Загальна методика вибору і 

обґрунтування актуального 

напрямку (проблеми) нау-

кового дослідження. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.02 

– вибирати і обґрунтовувати 

основні методи досліджень, 

які передбачається викорис-

товувати при дослідженні 

окремих питань наукової 

проблеми; 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02 

Основні методи наукових 

досліджень, прийоми і фо-

рми висновків. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.01 

Основні методи оцінки ва-

гомості чинників впливу. 
Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.02 



СВО ДВНЗ «НГУ» 8.06010101(ОПП)-11 

 

 27 

1 2 3 4 

– складати методику та буду-

вати моделі теоретичних і 

експериментальних дослі-

джень; 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.03 

Теоретичне і експеримен-

тальне моделювання, ціль, 

завдання і загальна методи-

ка. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.03.01 

Експериментальні дослі-

дження, види, призначення 

і загальна методика.  

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.03.02 

– планувати, організовувати 

та виконувати дослідження. 
Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04 

Планування досліджень за 

методом повного факторно-

го експерименту або плану. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.01 

Планування експерименту 

по методу крутого підйому. 
Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.02 

Методики виконання нау-

кових досліджень відповід-

но до їх видів. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.03 

Керуючись нормативни-

ми положеннями, врахову-

ючи специфіку наукових 

досліджень, користуючись 

відповідною технічною лі-

тературою, в умовах нау-

кових підрозділів підпри-

ємств фахівець-дослідник 

повинен вміти: 

   

– використовувати електронні 

таблиці MS Excel в науко-

вих дослідженнях; 

Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.01 

Використання обчислюва-

льних можливостей елект-

ронних таблиць. 

Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.01.01 

Використання ділової гра-

фіки. 
Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.01.02 

– користуватися створеними 

базами даних в наукових 

дослідженнях; 

Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.02 

Створення баз даних нау-

кових досліджень. 
Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.02.01 

Використання створених 

баз даних. 
Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.02.02 

– працювати в управлінні ба-

зами даних Fox Pro-2 

MS Access; 

Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.03 

Поняття системи управлін-

ня базами даних. 
Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.03.01 

Способи подання в MS 

Excel, MS Access, Fox Pro-2. 
Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.03.02 

– працювати в локальній ком-

п'ютерній мережі організа-

ції; 

Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.01 

Локальна мережа організа-

ції. 
Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.01.01 

Пошук необхідної інфор-

мації в локальній мережі 

організації. 

Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.01.02 

– використовувати всесвітню 

комп'ютерну мережу 

Internet; 

Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.02 

Доступ до інформаційних 

ресурсів world wide web. 
Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.02.01 

Використання електронної 

пошти. 
Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.02.02 

– використовувати інформа-

ційні технології в науково-

му аналізі. 

Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.03 

Статистичний аналіз. Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.03.01 

Методи оптимізації. Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.03.02 
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Керуючись нормативни-

ми положеннями, врахову-

ючи можливості і цілі буді-

вельної організації: 

 

 

 

– організовувати розробку 

ефективних планів підроз-

ділів; 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.01 

Діяльність будівельної ор-

ганізації в ринкових умо-

вах. 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01 

Стратегічне планування бу-

дівництва. 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 

Виробниче планування. У.ПФ.Д.02.ПР.О.01.03 

– вибирати оптимальну орга-

нізаційно-управлінську 

структуру будівельної орга-

нізації; 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.02 

Будівельна організація як 

соціально-економічна сис-

тема. 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.02.01 

Підходи до управління в 

будівництві. 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.02.02 

Менеджмент будівельної 

організації. 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

Структура процесу управ-

ління. 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 

Організаційна структура 

управління будівельною 

організацією. 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.02.05 

– розподіляти повноваження у 

виробничих підрозділах; 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.03 

Інформаційно-управляючі 

системи. 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.03.01 

Прийняття рішень в управ-

лінні будівельною органі-

зацією. 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.03.02 

– здійснювати регулювання 

діяльності підрозділів буді-

вельної організації. 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.04 

Оперативно-календарне 

планування і регулювання 

будівництва. 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.04.01 

У відповідності до вимог 

нормативних та інших за-

конодавчих актів з охорони 

праці спеціаліст зо-

бов’язаний забезпечити: 

 

 

 

– оцінку стану виробничого 

середо вища адекватну дію-

чим не сприятливим вироб-

ничим факторам його по-

ліпшення на базі аналізу ре-

зультатів атестацій робочих 

місць. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.01 

Аналіз умов праці у галузі 

за травмонебезпечним та 

шкідливими факторами. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.01.01 

Атестація робочих місць за 

умовами праці. 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.01.02 

Організаційно-технічні та 

соціально-економічні засо-

би та заходи щодо поліп-

шення умов праці.  

О.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 

– провадження повсякденної 

профілактики дії небезпеч-
О.ПФ.Д.05.ПР.О.02 

Галузеві об’єкти підвище-

ної небезпеки. 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.01 
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них та шкідливих факторів 

виробничого середовища 

при виконанні трудових 

процесів; 

Безпечність технологічних 

процесів і обладнання; на-

гляд та оперативний конт-

роль за виконанням вимог 

норм і правил охорони пра-

ці. Забезпечення працюю-

чих засобами індивідуаль-

ного захисту. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.02 

Методи оцінки можливості 

виникнення аварій, небез-

печних ситуацій. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 

Служба охорони праці та ії 

роль в утворенні безпечних 

умов праці. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.04 

Організація навчання пра-

цюючих. Активні методи 

навчання з питань охорони 

праці. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.05 

Особливості організації та 

виконання робіт в небезпе-

чних та особливо небезпеч-

них умовах праці. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.06 

– страхування від нещасних 

випадків на підприємстві; 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.03 

Законодавство України про 

страхування від нещасних 

випадків та профзахворю-

ваності. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.01 

Управління страхуванням 

від нещасних випадків 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.02 

Обов’язки фонду соціаль-

ного страхування від неща-

сних випадків. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.03 

Відшкодування шкоди, за-

подіяної застрахованому 

ушкодженням його здо-

ров’я. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.04 

Порядок розгляду справ  

про страхові виплати, поря-

док та строки їх проведен-

ня. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.05 

Права та обов’язки застра-

хованого та роботодавця як 

страхувальника. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.06 

Фінансування страхування 

від нещасних випадків. 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.07 

Визначення та розрахунок 

рівня виробничого ризику. 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.08 

Визначення страхових та-

рифів. 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.09 



СВО ДВНЗ «НГУ» 8.06010101(ОПП)-11 

 

 30 

1 2 3 4 

– функціонування системи 

управління охорони праці 

підприємства. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.04 

Основні задачі та методи 

систем управління охоро-

ною праці. Сутність управ-

ління про працю. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.04.01 

Організаційна структура та 

основні функції управління. 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.04.02 

Оперативна документація 

СУОП. 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.04.03 

Функціональні обов’язки 

працюючих та керівників 

виробничих підрозділів. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.04.04 

Оцінка результатів функці-

онування СУОП. 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.04.05 

При підготовці планів 

розвитку виробництва, ви-

користовуючи вихідні дані 

про технічно-економічні 

показники діяльності до-

поміжних дільниць, цехів, 

вимоги безпеки на підставі 

методик з оцінки стану 

складних виробничих сис-

тем та кількісних критеріїв 

у складі виробничого коле-

ктиву: 

   

– виконувати порівняльний 

аналіз відповідності стану 

до нормативних показників 

та вимог сучасності діяль-

ності допоміжних дільниць, 

цехів, складних виробничих 

систем і розробляти ефек-

тивні заходи з організації їх 

взаємодії на відповідних 

етапах розвитку основних і 

допоміжних процесів. 

О.ПФ.Д.06.ПР.О.01 

Методики порівняльного 

аналізу. 
О.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 

Перелік нормативних пока-

зників діяльності виробни-

чих підрозділів. 

О.ПФ.Д.06.ПР.О.01.02 

При відвідуванні ланок 

будівництва та робочих 

місць на підставі вихідних 

даних про технологічні 

процеси та стан навколиш-

нього середовища, показ-

ників контрольної апара-

тури, даних про технології 

виконання будівельно-

монтажних робіт та заходів 

щодо вимог безпеки: 
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– оцінювати кількісними кри-

теріями відповідність тех-

нології і технічного облад-

нання нормативним показ-

никам та проектній докуме-

нтації; 

К.ПФ.С.01.ЗП.Н.01 

Методики контролю стану 

навколишнього середовища 

та врахування негативної 

дії зовнішніх чинників на 

технологічні параметри при 

будівництві у специфічних 

умовах. 

К.ПФ.С.01.ЗП.Н.01.01 

Методики аналізу показни-

ків контрольної апаратури. 
К.ПФ.С.01.ЗП.Н.01.02 

– встановлювати можливість 

подальшої експлуатації та 

безпечного пересування пе-

рсоналу у робочій зоні бу-

дівельно-монтажних робіт. 

К.ПФ.С.01.ЗП.Н.02 

Кількісні критерії оцінки 

безпечного стану виробни-

чого середовища. 

К.ПФ.С.01.ЗП.Н.02.01 

Технологічні схеми будіве-

льно-монтажних робіт. 
К.ПФ.С.01.ЗП.Н.02.02 

На підставі нормативних 

вимог, використовуючи 

проектно-конструкторську 

документацію, в умовах 

лабораторії або при натур-

ному дослідженні: 

   

– вибирати методи для визна-

чення механічних та фізич-

них властивостей; 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.01 

Механічні та фізичні мето-

ди контролю якості будіве-

льних матеріалів. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 

Засоби силозбудження та 

засоби вимірювання пере-

міщень і зусиль. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.01.02 

– складати програму и вико-

нувати випробування буді-

вельних конструкцій; 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.02 

Організація, підготовка та 

проведення статичних ви-

пробувань конструкцій і 

споруд.  

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.02.01 

Динамічні навантаження і 

прилади для вимірювання 

характеристик коливань. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.02.02 

– експериментально визнача-

ти напружено-деформова-

ний стан и несучу здатність 

конструкцій; 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.03 

Проведення вимірювання 

деформацій. 
Т.ПФ.Д.06.ПР.О.03.01 

Визначення напружень в 

конструкціях методом міс-

цевого зняття напружень. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.03.02 

– обробляти результати ви-

пробувань конструкцій и 

складати звіт за результата-

ми випробувань. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.04 

Обробка результатів стати-

чних випробувань. 
Т.ПФ.Д.06.ПР.О.04.01 

Проведення динамічних 

випробувань і обробка їх 

результатів. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.04.02 
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Керуючись чинними но-

рмативними документами, 

використовуючи експери-

ментальні дані, застосову-

ючи сучасні методи аналізу 

и обробки результатів ста-

тичних даних, в умовах 

проектної організації: 

   

– оцінювати змінюваність фі-

зико-механічних характери-

стик и навантажень; 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01 

Терміни и означення теорії 

надійності. 
Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01 

Надійність елементів і сис-

тем. 
Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.02 

– знаходити характеристики 

безпеки об'єкта; 
Т.ПФ.Д.07.ПР.О.02 

Розрахунок будівель і спо-

руд на безпеку. 
Т.ПФ.Д.07.ПР.О.02.01 

– визначити показники довго-

вічності конструкцій. 
Т.ПФ.Д.07.ПР.О.03 

Розрахунок будівель і спо-

руд на довговічність. 
Т.ПФ.Д.07.ПР.О.03.01 

Визначення надійності еле-

ментів і будівельних сис-

тем. 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.03.02 

Керуючись державними 

будівельними нормами та 

іншими нормативними ма-

теріалами, використовую-

чи довідкову літературу і 

сучасні засоби вимірюван-

ня в умовах об’єкта і прое-

ктної організації: 

   

– складати програму обсте-

жень будівель і споруд; 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01 

Підготовка до проведення 

обстежень конструкцій і 

основ. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01 

Натурний огляд конструк-

цій і основ. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.02 

Програма обстежень. Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.03 

– виконувати технічну експе-

ртизу існуючих конструкцій 

з визначенням навантажень; 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.02 

Натурні обстеження конс-

трукцій і складення дефек-

тних відомостей. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.02.01 

Особливості обстеження 

фундаментів. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.02.02 

Визначення навантажень, 

дій та умов експлуатації 

конструкцій. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.02.03 

Оцінка якості і визначення 

механічних характеристик 

та властивостей матеріалів 

конструкцій. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.02.04 

– визначати несучу здатність і 

якість основи на момент об-

стеження; 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.03 

Загальні вимоги до обсте-

ження основ конструкцій, 

що експлуатуються. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.03.01 
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Методика обстеження ос-

нов будівель і споруд. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.03.02 

Визначення несучої здатно-

сті основ. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.03.03 

– прогнозувати поведінку ос-

нови на перспективу; 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.04 

Особливості оцінки якості 

ґрунту на перспективу. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.04.01 

Поведінка ґрунту в умовах 

щільної забудови. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.04.02 

– визначити несучу здатність і 

деформативність конструк-

цій, що експлуатуються, і 

оцінювати їх технічний 

стан. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.05 

Розрахункова оцінка несу-

чої здатності і деформатив-

ності конструкцій. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.05.01 

Визначення несучої здатно-

сті паль конструкцій, що 

експлуатуються. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.05.02 

Оцінка ступеню фізичного 

зносу конструкцій. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.05.03 

Оцінка технічного стану 

конструкцій та її результа-

ти. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.05.04 

Керуючись державними 

будівель ними нормами та 

іншими нормативними ма-

теріалами, використовую-

чи технічні експертизи в 

умовах проектної організа-

ції: 

   

– володіти основними мето-

дами підсилення існуючих 

конструкцій та їх елементів; 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.01 

Загальні принципи підси-

лення конструкцій. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.01.01 

Способи зниження наван-

тажень. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.01.02 

Підсилення конструкцій 

шляхом зміни конструкти-

вної схеми. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.01.03 

– розраховувати і конструю-

вати підсилення конструк-

тивних елементів сталевих 

конструкцій; 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.02 

Особливості розрахунку 

конструкцій при підсилен-

ні. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.02.01 

Підсилення балок. Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.02.02 

Підсилення ферм. Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.02.03 

Підсилення колон. Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.02.04 

– розраховувати і конструю-

вати підсилення елементів 

конструкцій з залізобетону, 

каменю та інших матеріа-

лів; 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.03 

Підсилення залізобетонних 

колон, балок і плит. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.03.01 

Підсилення елементів з ка-

меню. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.03.02 

Підсилення стиків залізобе-

тонних елементів. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.03.03 

Основи підсилення елемен-

тів з інших матеріалів. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.03.04 
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1 2 3 4 

– розраховувати і конструю-

вати підсилення вузлів і 

з’єднань елементів сталевих 

конструкцій; 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.04 

Підсилення вузлів 

з’єднання елементів конс-

трукцій. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.04.01 

Підсилення зварних і бол-

тових з’єднань. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.04.02 

Способи зниження концен-

трації напружень. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.04.03 

– покращувати якість і несучу 

здатність основи; 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.05 

Методи покращення якості 

ґрунтів основи. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.05.01 

Метод підсилення ґрунтів. Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.05.02 

– підсилювати фундаменти 

неглибокого закладання; 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.06 

Підсилення фундаментів 

неглибокого закладання йо-

го розширенням або за-

глибленням. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.06.01 

Підсилення фундаментів 

неглибокого закладання па-

лями. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.06.02 

– підсилювати пальові фун-

даменти. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.07 

Визначення несучої здатно-

сті паль, що використову-

ються для підсилення. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.07.01 

Підсилення пальових фун-

даментів палями різних ти-

пів. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.07.02 

Влаштування додаткових 

ростверків і окремих фун-

даментів. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.07.03 
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Додаток В 

(обов’язковий) 

 

ТАБЛИЦЯ В.1 − СИСТЕМА БЛОКІВ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 

 

Шифр 

блоку 

зміс-

товних 

мо-

дулів 

Назва блоку змі-

стовних модулів 

Шифри зміс-

товних мо-

дулів, що 

входять до 

даного блоку 

Назва змістовних модулів, 

що входять до даного блоку 

 

1 2 3 4 
НОРМАТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ГЕ.1 Буття як об’єкт на-

укового пізнання 

реальності. 

М.СВ.Д.01.ЗР.О.01.01 
Людське усвідомлення об’єктивної й 

суб’єктивної реальності. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.01.02 Основний зміст пізнавальної діяльності. 

М.СВ.Д.01.ЗР.О.01.03 
Пізнання світу як об'єкт філософського 

аналізу. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.02.01 Практичний спосіб людського буття. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.02.02 Специфіка філософського знання. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.02.03 Філософські питання свідомості. 
М.СВ.Д.01.ЗР.О.02.04 Онтологічні основи філософії. 

ГЕ.2 Форми і методи на-

укового пізнання 

світу. 

М.СВ.Д.02.ЗП.О.01.01 Система філософських категорій 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.01.02 Філософія науки та техніки. 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.01.03 Форми й методи наукового пізнання 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.02.01 Моделювання філософських проблем. 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.02.02 Філософське вчення про розвиток. 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.03.01 Закони діалектики. 

ГЕ.3 Загальнолюдські 

філософські про-

блеми наукового 

пізнання. 

М.СВ.Д.02.ЗП.О.04.01 

Практичний спосіб людського буття в 

природному та соціальному культурно-

му просторі. 

М.СВ.Д.02.ЗП.О.05.01 
Мета і цінність людської життєдіяльно-

сті. 
М.СВ.Д.02.ЗП.О.05.02 Глобальні проблеми сучасності. 

М.СВ.Д.02.ЗП.О.05.03 
Соціально-екологічні наслідки глобалі-

зації. 

ГЕ.4 Система вищої 

освіти в Україні. 
М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.01 

Вища освіта. Завдання системи вищої 

освіти. 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.02 
Освітні рівні. Освітньо-кваліфікаційні 

рівні. 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.03 
Напрями, спеціальності та спеціалізації. 

Кваліфікація. 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.04 

Вищий навчальний заклад. Концепція 

освітньої діяльності вищого навчально-

го закладу. 
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М.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.05 

Ліцензування освітньої діяльності, ак-

редитація напрямів, спеціальностей та 

вищих навчальних закладів. 
М.ПФ.Д.03.ЗП.О.02.01 Суб’єкти навчально-виховного процесу. 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.02.02 
Педагогічні та науково-педагогічні 

працівники. 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.03.01 
Загальні принципи управління вищим 

навчальним закладом. 

М.ПФ.Д.03.ЗП.О.03.02 
Адаптація управління вищими навчаль-

ними закладами до сучасних умов. 

ГЕ.5 Стандартизація 

вищої освіти. 
М.ПФ.Д.03.ЗР.О.04.01 

Зміст освіти. Технологія проектування 

змісту освіти. 
М.ПФ.Д.03.ЗР.О.04.02 Стандарти вищої освіти України. 

М.ПФ.Д.03.ЗР.О.04.03 
Стандарти вищого навчального закладу 

вищої освіти України. 

М.ПФ.Д.03.ЗР.О.05.01 Освітньо-кваліфікаційна характеристи-

ка фахівця. 

М.ПФ.Д.04.ЗР.О.01.01 Зміст навчання. Технологія проекту-

вання змісту навчання. 

М.ПФ.Д.04.ЗР.О.02.01 Освітньо-професійна програма підгото-

вки фахівця. 

М.ПФ.Д.05.ЗР.О.01.01 Методика визначення цілі навчання за 

певною навчальною дисципліною. 
М.ПФ.Д.05.ЗР.О.02.01 Програма дисципліни. 

ГЕ.6 Якість навчання та 

форми її контролю. 

М.ПФ.Д.06.ЗР.О.01.01 Система діагностики якості підготовки. 

М.ПФ.Д.06.ЗР.О.02.01 

Методика попередньої експертизи сис-

теми базових тестових завдань з метою 

її оптимізації 
М.ПФ.Д.06.ЗР.О.03.01 Комплексні кваліфікаційні завдання. 
М.ПФ.Д.06.ЗР.О.03.01 Кваліфікаційні роботи. 
М.ПФ.Д.06.ЗР.О.03.01 Педагогічні тести досягнень. 

М.ПФ.Д.06.ЗР.О.03.01 

Критерії оцінки результатів виконання 

студентами тестів, завдань та кваліфі-

каційних робіт. 

ГЕ.7 Форми організації 

навчального проце-

су у ВНЗ. 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.01.01 
Організація навчального процесу вищо-

го навчального закладу. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.02.01 Навчальний план. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.02.02 Планування навчальних занять. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.01 Індивідуальні завдання 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.02 Самостійна робота студентів. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.03 Практична підготовка. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.04 Контрольні заходи. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.05 Навчальний час студента. 
М.ПФ.Д.07.ЗР.О.03.06 Робочий час викладача. 

ГЕ.8 Науково-методичне 

та інформаційне 

забезпечення нав-

чального процесу. 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.04.01 
Науково-методичне забезпечення нав-

чального процесу. 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.04.02 
Навчальні книги та довідниковий мате-

ріал. 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.04.03 
Інформаційні технології дистанційного 

навчання. 
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М.ПФ.Д.07.ЗР.О.05.01 Технічні засоби навчання. 

М.ПФ.Д.07.ЗР.О.05.02 
Технологія реалізації програм дисцип-

лін. 

ГЕ.9 Цілі та завдання 

педагогіки у сфері 

вищої освіти. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.01 
Парадигми освіти. Філософія освіти. 

Психологізація освіти. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.02 

Основні дидактичні концепції і дидак-

тичні принципи вищої школи. Основні 

задачі, які необхідно розв’язувати в 

процесі навчання. 
В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.03 Дидактична творчість. 

ГЕ.10 Педагогіка як нау-

ка. 
В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.04 

Структура діяльності педагога. Основні 

функціональні компоненти: діагности-

чна, проектна, конструктивна, комуні-

кативна, організаційна. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.05 
Психологічні та соціологічні аспекти 

викладання. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.06 
Педагогічні здібності та психологічні 

особливості професії педагога. 
В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.07 Педагогічна етика. 
В.ПФ.Д.01.ЗР.О.01.08 Педагогічна творчість. 

ГЕ.11 Прийоми та методи 

викладацької дія-

льності. 

В.ПФ.Д.01.ЗР.О.02.01 
Організація та керування пізнавальною 

діяльністю студентів. 
В.ПФ.Д.01.ЗР.О.02.02 Техніка викладання. 
В.ПФ.Д.01.ЗР.О.02.03 Мовна комунікація. 
В.ПФ.Д.01.ЗР.О.02.04 Немовна комунікація. 
В.ПФ.Д.01.ЗР.О.03.01 Підготовка та читання лекції. 

ГЕ.12 Психологічні аспе-

кти взаємодії ви-

кладача та студен-

та. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.01 
Психологічні особливості другого пері-

оду юнацтва. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.02 
Розвиток особистості студента у педа-

гогічному процесі. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.03 
Співвідношення навчання розвитку. 

Концепція Л.С. Виготського. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.04 
Розвиток інтелекту, креативності, про-

фесійного мислення. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.05 Стиль керівництва студентами. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.06 Пізнання педагогом студентів. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.01 
Традиційне навчання та новації у вищій 

школі. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.02 
Розвиток самостійності, мотивації, са-

моактуалізації. 

ГЕ.13  
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.03 

Розвиток інтелекту, креативності, про-

фесійного мислення. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.04 

Професіоналізм, індивідуальний стиль 

пізнавальної діяльності. Творчість як 

найкращий спосіб пізнання. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.05 

Індивідуально-типологічні особливості 

студента (психоціатип, темперамент. 

характер), лакус контролю. 
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В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.03.01 

Розвиток впевненості в собі, прийняття 

себе, позитивного відношення до світу, 

прийняття інших. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.03.02 Конфлікти та їх профілактика. 

ГЕ.14 Педагогічні техно-

логії вищої освіти. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.01 

Педагогічні технології та їх психологі-

чна характеристика. Активні методи. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.02 

Стратегія формування нових знань і 

здібностей: інтеріоризації, екстеріори-

зації, проблематизації та рефлексії. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.03 
Психологічні основи побудови навча-

льних курсів. 
В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.04 Педагогічне спілкування та його стилі. 

ГЕ.15 Методи мотивації 

студентів до нав-

чання. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.05 
Учбові мотиви. Мотивація досягнення і 

пізнавальна мотивація. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.06 

Психологічні фактори, що впливають 

на процес навчання: мотивація, сприй-

няття, розуміння, мислення, рефлексія, 

пам’ять, увага та їх удосконалення. 

В.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.07 
Психологічне значення оцінки, контро-

лю в навчальному процесі. 

ГЕ.16 Проведення науко-

во-технічного та 

патентного пошуку 

У.СВ.Д.01.ЗР.О.01.01 

Джерела науково-технічної і патентної 

інформації. Державні інформаційні фо-

нди і інформаційні бази даних. 

У.СВ.Д.01.ЗР.О.01.02 

Патентна інформація, патентні дослі-

дження, складання формуляру, вияв-

лення аналогів і прототипів. 

ГЕ.17 Оформлення доку-

ментації по захисту 

прав інтелектуаль-

ної власності, пере-

дача прав інтелек-

туальної власності, 

ліцензування 

У.СВ.Д.01.ЗП.О.02.01 

Матеріали заяви, формула винаходу, 

патентоспроможність зразка, оформ-

лення патенту; охорона знаків на това-

ри і послуги; “ноу-хау” і його оформ-

лення. 

У.СВ.Д.01.ЗП.О.02.02 
Ліцензування та передача прав інтелек-

туальної власності. 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПН.1 Основні поняття та 

визначення. Д.ПФ.Е.01.ЗП.О.01.01 

Основи і поняття теорії масового об-

слуговування, графів і методу сіткового 

планування. 

Д.ПФ.Е.01.ЗП.О.01.02 
Основи лінійного і динамічного про-

грамування. 

Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.02.01 

Застосування методів математичної 

статистики до обробки результатів ви-

мірів. 

ПН.2 Точність та похиб-

ки моделювання. Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.02.02 

Оцінювання точності вимірів. Порядок 

розрахунку абсолютної і відносної по-

хибки при прямих і непрямих вимірах. 

Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.03.01 
Статистичні методи побудови емпірич-

них формул. 

ПН.3 Методи інтерпре-

тації результатів 

моделювання. 

Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.03.02 
Множний регресійний і кореляційний 

аналіз.   
Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.03.03 Метод найменших квадратів. 
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Д.ПФ.Е.01.ЗР.О.03.04 
Методи побудови графічних залежнос-

тей 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ГЕ.18 Розширення лекси-

ко-граматичного 

мінімуму 

Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.01.01 

Дослідження наукової літератури та ро-

зширення лексико-граматичних нави-

чок. 
Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.01.02 Структура складнопідрядного речення. 

Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.01.03 

Формальні ознаки: побудовчі слова – 

сполучники, сполучні слова, відносні 

займенники. 
Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.02.01 Електронні іншомовні джерела. 

Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.02.02 

Лексичний мінімум комп’ютерних (ін-

формаційних) технологій та наукового 

спілкування. 

Т.ПФ.Д.01.ЗП.О.02.03 
Рецептивні й продуктивні навички сло-

вотворення. 

ГЕ.19 Прийоми і методи 

усного мовлення  

наукового спілку-

вання 

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.01.01 
Структура та особливості діалогу нау-

кового характеру. 

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.01.02 

Лексичний мінімум наукових контактів, 

ділових зустрічей, виступів, наукового 

спілкування 
Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.02.01 Мовленнєвий етикет спілкування:  

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.02.02 
Граматичні форми й конструкції усного 

мовлення наукового спілкування  

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.03.01 
Лексико-граматичний мінімум ділового 

спілкування. 
Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.03.02 Аудіювання та говоріння. 

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.03.03 

Монологічне повідомлення наукового 

характеру з визначеним терміном мов-

лення. 

Т.ПФ.Д.02.ЗП.О.04.01 

Вивчення і використання форм і конс-

трукцій, що характерні для мови діло-

вого спілкування. 

ГЕ.20 Прийоми і методи 

письмових контак-

тів наукового спіл-

кування 

Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.01.01 
Мовні особливості наукового листу-

вання. 

Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.02.01 
Правила та методика складання анкет, 

резюме, контрактів. 

Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.03.01 
Методи анотування та реферування ін-

шомовних наукових джерел 

Т.ПФ.Д.03.ЗП.О.04.01 

Методи реалізації на письмі комуніка-

тивних намірів (обгрунтування мети,  

скорочений вклад наукових інтересів, 

підготовка наукової статті, доповіді, 

тез, оформлення ЖЖ тощо). 

ГЕ.21 Основні завдання 

ЦО та організація 

ЦО в Україні 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 

Основні завдання ЦО в спільній системі 

безпеки держави у мирний та воєнний 

час. 
О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 Закон та положення України про ЦО. 
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ГЕ.22 Стійкість роботи 

обєктів у надзви-

чайних умовах 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 
Основи стійкості роботи об’єкта буді-

вельної індустрії. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.04 

Норми проектування інженерно-

технічних засобів, які забезпечують 

стійкість функціонування промислових 

підприємств. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.05 

Методика оцінки стійкості об’єктів 

промислового господарства від дії сти-

хійного лиха землетрусу та вибуху га-

зоповітряної суміші при руйнуванні си-

стем газопостачання. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.06 
Прилади радіаційної та хімічної розвід-

ки і дозиметричного контролю. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01 

Вимоги, які забезпечують стійкість при 

функціонуванні об’єктів у надзвичай-

них ситуаціях мирного та воєнного ча-

су. 

ГЕ.23 Оцінка обстановки 

у надзвичайних си-

туаціях 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01 
Оцінка радіаційної обстановки після 

аварії на АЕС. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.03.02 

Оцінка хімічної обстановки по даним 

розвідки в умовах застосування отруй-

них речовин хімічної зброї. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.03.03 
Прилади радіаційної та хімічної розвід-

ки і дозиметричного контролю. 

ГЕ.24 Структура установ 

ЦО України та за-

соби захисту насе-

лення 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01 
Загальні принципи організації та струк-

тура установ ЦО України. 
О.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 Сили та засоби ЦО України. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.01.03 
Особливості організації ЦО в інших 

державах. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.01.04 

Засоби індивідуального протирадіацій-

ного, протихімічного захисту населен-

ня. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.01.05 
Медичні засоби індивідуального захис-

ту людей. 

ГЕ.25 Організація прове-

дення рятувальних 

робіт 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.02.01 
Загальні принципи організації та струк-

тура установ ЦО України. 
О.ПФ.Д.02.ПР.О.02.02 Сили та засоби ЦО України. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

Основи організації і проведення ряту-

вальних та інших робіт , невідкладних 

робіт в осередку ураження на обєктах 

народного господарства. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 

Робота командира зведеної команди ЦО 

з організації і проведення рятувальних 

та інших робіт в осередку ураження. 

ГЕ.26 Будівництво захис-

них споруд ЦО О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.01 

Загальні положення та нормативні ви-

моги щодо розміщення та будівництва 

захисних споруд ЦО. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.02 
Проектування та будівництво заплано-

ваних сховищ ЦО. 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.03 
Будівництво швидко будованих сховищ 

ЦО. 



СВО ДВНЗ «НГУ» 8.06010101(ОПП)-11 

 

 41 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.04 

Загальні положення та нормативні ви-

моги щодо розміщення та будівництва 

протирадіаційних укриттів (ПРУ). 

О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.05 
Проектування та будівництво заплано-

ваних ПРУ. 
О.ПФ.Д.02.ПР.О.03.06 Будівництво швидкобудованих ПРУ. 

ГЕ.27 Основні уражаючі 

фактори їх вплив 

на людину та при-

родне середовище 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.01.01 

Характеристика осередків ураження 

при стихійних лихах: землетрусах, по-

венях, бурях, ураганах, смерчах, лісо-

вих і торф’яних пожежах. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.01.02 

Характер впливу рушійних факторів, 

стихійних лих на людину і природне 

середовище. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.01.03 

Правові, нормативно-технічні і органі-

заційні основи забезпечення безпеки 

життєдіяльності. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.02.01 

Характеристика осередків ураження 

при виробничих аваріях та катастрофах 

на АЕС та підприємствах хімічної про-

мисловості. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.02.02 

Основні уражаючи фактори, їх параме-

три і наслідки впливу на людей та на-

вколишнє середовище при виробничих 

аваріях. 

О.ПФ.Д.03.ПР.О.02.03 

Правові, нормативно-технічні і органі-

заційні основи забезпечення життєді-

яльності. 

ГЕ.28 Способи захисту 

населення від ава-

рій, катастроф та 

інше 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.01 
Способи захисту людей при виникненні 

стихійних лих. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.02 
Методи і способи захисту і організації 

аварійно небезпечних зон. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.03 
Визначення характеру, об’ємів і термі-

нів проведення захисних заходів. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.04 
Організація і планування організацій-

них заходів з захисту населення. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.05 

Вимоги, які забезпечують захист робо-

чих і службовців, засобів виробництва і 

технічних процесів в умовах надзви-

чайних ситуацій. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.01.06 
Розробка заходів для підвищення стій-

кості промислових об’єктів. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.02.01 
Укриття населення в захисних спору-

дах. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.02.02 

Засоби індивідуального захисту: проти-

гази, захисний одяг, медичні засоби за-

хисту. 
О.ПФ.Д.04.ПР.О.02.03 Особливості захисту дітей. 

О.ПФ.Д.04.ПР.О.02.04 

Шляхи і способи підвищення стійкості 

функціонування промислових підпри-

ємств у надзвичайних ситуаціях. 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
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ПН.2 Основні елементи 

наукових дослі-

джень. Поняття про 

об’єкт та предмет 

дослідження. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.01 

Загальні відомості про теоретичні та 

прикладні дослідження, основні за-

вдання і проблематика. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.01.02 

Загальна методика вибору і обґрунту-

вання актуального напрямку (пробле-

ми) наукового дослідження. 

ПН.3 Основні види тео-

ретичного і експе-

риментального мо-

делювання. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.01 
Основні методи наукових досліджень, 

прийоми і форми висновків. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.02.02 
Основні методи оцінки вагомості чин-

ників впливу. 

ПН.4 Методика і загаль-

на схема наукових 

досліджень. Плану-

вання досліджень. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.03.01 

Теоретичне і експериментальне моде-

лювання, ціль, завдання і загальна ме-

тодика. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.03.02 
Експериментальні дослідження, види, 

призначення і загальна методика.  

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.01 

Планування досліджень за методом по-

вного факторного експерименту або 

плану. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.02 
Планування експерименту по методу 

крутого підйому. 

Д.ПФ.Е.02.ЗР.Р.04.03 
Методики виконання наукових дослі-

джень відповідно до їх видів. 

ПП.5 Інформаційні тех-

нології в наукових 

дослідженнях. 

Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.01.01 
Використання обчислювальних можли-

востей електронних таблиць. 
Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.01.02 Використання ділової графіки. 

Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.02.01 
Створення баз даних наукових дослі-

джень. 
Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.02.02 Використання створених баз даних. 

Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.03.01 
Поняття системи управління базами да-

них. 

Т.ПФ.Д.04.ЗП.О.03.02 
Способи подання в MS Excel, MS 

Access, Fox Pro-2. 
Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.01.01 Локальна мережа організації. 

Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.01.02 
Пошук необхідної інформації в локаль-

ній мережі організації. 

Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.02.01 
Доступ до інформаційних ресурсів 

world wide web. 
Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.02.02 Використання електронної пошти. 
Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.03.01 Статистичний аналіз. 
Т.ПФ.Д.05.ЗП.О.03.02 Методи оптимізації. 

ПП.6 Основні поняття 

управління в соціа-

льно-економічних 

системах 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01 
Діяльність будівельної організації в ри-

нкових умовах. 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 Підходи до управління в будівництві. 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.01.03 Менеджмент будівельної організації. 

ПП.7 Система управлін-

ня будівельною ор-

ганізацією 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.02.01 Структура процесу управління. 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.02.02 
Організаційна структура управління 

будівельною організацією. 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 Інформаційно-управляючі системи. 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 
Прийняття рішень в управлінні будіве-

льною організацією. 
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ПП.8 Планування і регу-

лювання в будівни-

цтві 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.02.05 
Будівельна організація як соціально-

економічна система. 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.03.01 Стратегічне планування будівництва. 
У.ПФ.Д.02.ПР.О.03.02 Виробниче планування. 

У.ПФ.Д.02.ПР.О.04.01 
Оперативно-календарне планування і 

регулювання будівництва. 

ПП.9 Аналіз умов праці 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.01.01 

Аналіз умов праці у галузі за травмоне-

безпечним та шкідливими факторами. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.01.02 
Атестація робочих місць за умовами 

праці. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 

Організаційно-технічні та соціально-

економічні засоби та заходи щодо по-

ліпшення умов праці.  

ПП.10 Методи оцінки ви-

конання небезпеч-

них ситуацій та на-

вчання з питань 

охорони праці 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.01 Галузеві об’єкти підвищеної небезпеки. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.02 

Безпечність технологічних процесів і 

обладнання; нагляд та оперативний ко-

нтроль за виконанням вимог норм і 

правил охорони праці. Забезпечення 

працюючих засобами індивідуального 

захисту. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 
Методи оцінки можливості виникнення 

аварій, небезпечних ситуацій. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.04 
Служба охорони праці та ії роль в утво-

ренні безпечних умов праці. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.05 

Організація навчання працюючих. Ак-

тивні методи навчання з питань охоро-

ни праці. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.02.06 

Особливості організації та виконання 

робіт в небезпечних та особливо небез-

печних умовах праці. 

ПП.11 Законодавство Ук-

раїни про страху-

вання 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.01 

Законодавство України про страхуван-

ня від нещасних випадків та профза-

хворюваності. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.02 
Управління страхуванням від нещасних 

випадків 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.03 
Обов’язки фонду соціального страху-

вання від нещасних випадків. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.04 

Відшкодування шкоди, заподіяної заст-

рахованому ушкодженням його здо-

ров’я. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.05 

Порядок розгляду справ  про страхові 

виплати, порядок та строки їх прове-

дення. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.06 
Права та обов’язки застрахованого та 

роботодавця як страхувальника. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.07 
Фінансування страхування від нещас-

них випадків. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.08 
Визначення та розрахунок рівня вироб-

ничого ризику. 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.03.09 Визначення страхових тарифів. 
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ПП.12 Система управлін-

ня охороною праці О.ПФ.Д.05.ПР.О.04.01 

Основні задачі та методи систем управ-

ління охороною праці. Сутність управ-

ління про працю. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.04.02 
Організаційна структура та основні фу-

нкції управління. 
О.ПФ.Д.05.ПР.О.04.03 Оперативна документація СУОП. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.04.04 
Функціональні обов’язки працюючих та 

керівників виробничих підрозділів. 

О.ПФ.Д.05.ПР.О.04.05 
Оцінка результатів функціонування 

СУОП. 
О.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 Методики порівняльного аналізу. 

О.ПФ.Д.06.ПР.О.01.02 
Перелік нормативних показників діяль-

ності виробничих підрозділів. 

ПП.13 Екологічні аспекти 

охорони праці на 

будівельному підп-

риємстві 

К.ПФ.С.01.ЗП.Н.01.01 

Методики контролю стану навколиш-

нього середовища та врахування нега-

тивної дії зовнішніх чинників на техно-

логічні параметри при будівництві у 

специфічних умовах. 

К.ПФ.С.01.ЗП.Н.01.02 
Методики аналізу показників контро-

льної апаратури. 

К.ПФ.С.01.ЗП.Н.02.01 
Кількісні критерії оцінки безпечного 

стану виробничого середовища. 

К.ПФ.С.01.ЗП.Н.02.02 
Технологічні схеми будівельно-

монтажних робіт. 

ПП.14 Методи досліджен-

ня фізико-

механічних харак-

теристик будівель-

них матеріалів 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 
Механічні та фізичні методи контролю 

якості будівельних матеріалів. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.01.02 
Засоби силозбудження та засоби вимі-

рювання переміщень і зусиль. 

ПП.15 Проведення стати-

чних і динамічних 

випробувань конс-

трукцій і споруд та 

обробка результа-

тів 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.02.01 

Організація, підготовка та проведення 

статичних випробувань конструкцій і 

споруд.  

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.02.02 
Динамічні навантаження і прилади для 

вимірювання характеристик коливань. 
Т.ПФ.Д.06.ПР.О.03.01 Проведення вимірювання деформацій. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.03.02 
Визначення напружень в конструкціях 

методом місцевого зняття напружень. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.04.01 
Обробка результатів статичних випро-

бувань. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.04.02 
Проведення динамічних випробувань і 

обробка їх результатів. 

ПП.16 Обчислення міцно-

сті матеріалів з 

урахуванням їх 

змінюваності 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01 Терміни и означення теорії надійності. 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.02 Надійність елементів і систем. 

ПП.17 Визначення харак-

теристик безпеки і 

довговічності спо-

руд 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.02.01 
Розрахунок будівель і споруд на безпе-

ку. 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.03.01 
Розрахунок будівель і споруд на довго-

вічність. 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.03.02 
Визначення надійності елементів і бу-

дівельних систем. 
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ПП.18 Основні положення 

проведення обсте-

ження будівель і 

споруд 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01 
Підготовка до проведення обстежень 

конструкцій і основ. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.02 Натурний огляд конструкцій і основ. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.03 Програма обстежень. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.02.01 
Натурні обстеження конструкцій і 

складення дефектних відомостей. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.02.02 Особливості обстеження фундаментів. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.02.03 
Визначення навантажень, дій та умов 

експлуатації конструкцій. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.02.04 

Оцінка якості і визначення механічних 

характеристик та властивостей матеріа-

лів конструкцій. 

ПП.19 Особливості об-

стеження основ бу-

дівель і споруд, що 

експлуатуються 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.03.01 
Загальні вимоги до обстеження основ 

конструкцій, що експлуатуються. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.03.02 
Методика обстеження основ будівель і 

споруд. 
Т.ПФ.Д.08.ПР.О.03.03 Визначення несучої здатності основ. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.04.01 
Особливості оцінки якості ґрунту на 

перспективу. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.04.02 
Поведінка ґрунту в умовах щільної за-

будови. 

ПП.20 Визначення техніч-

ного стану конс-

трукцій 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.05.01 
Розрахункова оцінка несучої здатності і 

деформативності конструкцій. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.05.02 
Визначення несучої здатності паль кон-

струкцій, що експлуатуються. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.05.03 
Оцінка ступеню фізичного зносу конс-

трукцій. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.05.04 
Оцінка технічного стану конструкцій та 

її результати. 

ПП.21 Основні принципи 

підсилення конс-

трукцій 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.01.01 
Загальні принципи підсилення констру-

кцій. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.01.02 Способи зниження навантажень. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.01.03 
Підсилення конструкцій шляхом зміни 

конструктивної схеми. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.02.01 
Особливості розрахунку конструкцій 

при підсиленні. 

ПП.22 Підсилення елеме-

нтів сталевих конс-

трукцій 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.02.02 Підсилення балок. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.02.03 Підсилення ферм. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.02.04 Підсилення колон. 

ПП.23 Підсилення конс-

трукцій з залізобе-

тону, каменю та 

інших матеріалів 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.03.01 
Підсилення залізобетонних колон, ба-

лок і плит. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.03.02 Підсилення елементів з каменю. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.03.03 
Підсилення стиків залізобетонних еле-

ментів. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.03.04 
Основи підсилення елементів з інших 

матеріалів. 

ПП.24 Підсилення вузлів 

зєднання сталевих 

конструкцій 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.04.01 
Підсилення вузлів з’єднання елементів 

конструкцій. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.04.02 
Підсилення зварних і болтових 

з’єднань. 
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Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.04.03 
Способи зниження концентрації на-

пружень. 

ПП.25 Підсилення основ 

будівель і споруд, 

що експлуатуються 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.05.01 
Методи покращення якості ґрунтів ос-

нови. 
Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.05.02 Метод підсилення ґрунтів. 

ПП.26 Підсилення фунда-

ментів Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.06.01 

Підсилення фундаментів неглибокого 

закладання його розширенням або за-

глибленням. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.06.02 
Підсилення фундаментів неглибокого 

закладання палями. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.07.01 
Визначення несучої здатності паль, що 

використовуються для підсилення. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.07.02 
Підсилення пальових фундаментів па-

лями різних типів. 

Т.ПФ.Д.09.ЗР.О.07.03 
Влаштування додаткових ростверків і 

окремих фундаментів. 

ПП.27 Основи теорії про-

ектування міських 

об’єктів 

Т.ПФ.Е.10.ПР.О.01.01 

Методи, принципи та види проектуван-

ня наземних, напівзаглиблених та під-

земних об’єктів. 

Т.ПФ.Е.10.ПР.О.01.02 
Теорії проектування у міському будів-

ництві. 

Т.ПФ.Е.10.ПР.О.01.03 
Методики про розрахункові та експе-

риментальні методи проектування. 

Т.ПФ.Е.10.ПР.О.01.04 
Методи аналогій у проектуванні місь-

ких об’єктів. 

Т.ПФ.Е.10.ПР.О.01.06 
Економіко-математичні методи та ме-

тоди аналогій. 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.02 
Вимоги до проектування будівництва 

міських об’єктів. 

ПП.28 Нормативні, мето-

дичні та законодав-

чі основи проекту-

вання міських 

об’єктів 

Т.ПФ.Е.10.ПР.О.01.05 

Закон України “Про місцеве самовря-

дування”, державні будівельні норми 

(ДБН) та “Завдання на проектування”. 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.01 
Правила розробки, узгодження та за-

твердження проектної документації. 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.02 
Методики надання технічних умов на 

проектування. 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.03 
Методики відводу земельних ділянок 

для будівництва. 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.04 
Методики надання архітектурно-

будівельного паспорту. 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.05 
Методики надання дозволу на будівни-

цтво. 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.06 

Закони України “Про місцеве самовря-

дування”, “Про охорону праці”, “Про 

пожежну безпеку”. 
Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.01 Методи комп’ютерного проектування. 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.07 

Склад та структура державних будіве-

льних норм (ДБН), будівельних норм і 

правил (БНіП), “Завдання на проекту-

вання”. 
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Т.ПФ.Е.15.ПР.О.01.05 

Основні положення нормативних доку-

ментів та законодавчих актів щодо бу-

дівництва. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.02.01 
Нормативні вимоги до складу техноло-

гічних регламентів. 

ПП.29 Технологічні схеми 

будівництва місь-

ких об’єктів 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.01 

Склад підготовчого, основного та за-

ключного періодів оснащення та будів-

ництва. 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.02 

Технологічні схеми оснащення і  будів-

ництва міських об’єктів та характерис-

тики обладнання. 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.02.02 
Технології та склад робіт при будівниц-

тві міських об’єктів. 

Т.ПФ.Е.13.ПР.О.02.02 
Методики розробки об’ємно-

планувальних рішень. 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.02.01 

Об’ємно-планувальні рішення тимчасо-

вих та постійних наземних та підземних 

об’єктів. 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.02.02 
Вимоги до тимчасових наземних 

об’єктів. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.02.03 
Типові схеми будівництва комплексу 

міського промислового об’єкта. 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.01.01 
Типові схеми будівництва комплексу 

міського промислового об’єкту. 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.04 

Методики врахування впливу зовнішніх 

чинників на технологічні процеси у бу-

дівництві. 

ПП.30 Проектування 

оснащення та пос-

тачання будівницт-

ва міських об’єктів 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.02 

Вимоги БНіП до витрати матеріалів та 

ін. при будівельно-монтажних та ремо-

нтних роботах. 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.03 

Методики визначення потреби у ресур-

сах: робочій силі, матеріально-

технічних, машинах і механізмах та 

енергетичних. 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.02.01 
Методики розрахунку строків будівни-

цтва. 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.02.03 
Вимоги нормативних документів до 

строків виконання робіт. 

Т.ПФ.Е.13.ПР.О.02.03 
Вимоги до додержання регламенту бу-

дівництва. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.02.01 

Послідовність розвитку та склад проек-

тів оснащення будівельно-монтажних 

робіт. 

ПП.31 Проектування ос-

нов Т.ПФ.Е.13.ПР.О.01.01 

Класифікація фізико-механічних влас-

тивостей ґрунтів та основ відповідно до 

виробничих процесів. 

Т.ПФ.Е.13.ПР.О.01.02 
Закони механіки ґрунтів, механіки гір-

ських порід. 

ПП.32 Вибір будівельної 

техніки 
Т.ПФ.Е.13.ПР.О.01.03 

Область застосування та можливості 

будівельної техніки. 
Т.ПФ.Е.13.ПР.О.01.04 Типові технологічні схеми. 
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Т.ПФ.Е.13.ПР.О.01.05 
Вимоги державних актів та галузевої 

нормативно-технічної документації. 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.03.01 
Область застосування будівельно-

монтажної техніки. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.02.02 
Область застосування та можливості 

будівельної техніки. 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.02.03 
Область застосування та параметри пі-

днімальної техніки та транспорту. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.02.03 

Вплив зовнішніх чинників та змін гео-

логічних умов на вибір та розташуван-

ня будівельно-монтажної техніки. 

ПП.33 Норми безпеки 

праці при проекту-

вання міських 

об’єктів 

Т.ПФ.Е.13.ПР.О.02.01 
Норми пожежних проїздів між 

об’єктами міського комплексу. 

Т.ПФ.Е.13.ПР.О.02.02 

Вимоги нормативних документів до 

взаємного розташування підіймально-

транспортної техніки та її робочих зон. 

Т.ПФ.Е.13.ПР.О.02.04 

Вимоги правил безпеки та технічних 

умов до застосування матеріалів, екс-

плуатації будівельно-монтажної техніки 

і підіймально-транспортних механізмів. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.01.01 
Вимоги до взаємного розташування по-

стійних і тимчасових будівель. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.01.02 
Вимоги до прокладання підземних та 

повітряних інженерних мереж. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.02.04 
Вимоги до розташування транспортних 

і енергетичних комунікацій. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.02.04 
Вимоги правил безпеки до розташуван-

ня будівельно-монтажної техніки. 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.02.04 
Вимоги правил безпеки при виконанні 

будівельно-монтажних робіт. 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.03 
Вимоги правил безпеки, охорони праці 

та технічної експлуатації. 

ПП.34 Склад робочої до-

кументації проекту 

будівництва місь-

кого об’єкта 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.01 

Методики аналізу відповідності робо-

чих креслень фактичному стану вико-

нання будівельних робіт. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.01.03 
Вимоги до складу технічної документа-

ції при проектуванні. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.01.04 
Методи побудування та склад «Проек-

тів виконання робіт». 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.02.02 

Основні положення побудування гене-

ральних планів забудови міського 

об’єкту. 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.01.02 

Вимоги нормативно-технічних докуме-

нтів до складу проектів виконання ро-

біт. 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.02.01 
Робочий проект на об’єкт, що будуєть-

ся. 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.02.02 
Схеми компонування машин, механіз-

мів та обладнання. 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.01 
Склад проектної документації та мето-

дики аналізу проектних завдань. 



СВО ДВНЗ «НГУ» 8.06010101(ОПП)-11 

 

 49 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.02.05 
Методики складання карт операційного 

контролю. 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.02.06 

Методики вибору виробничих потуж-

ностей при розробці завдань на вико-

нання будівельних робіт. 
Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.02 Типові технологічні схеми. 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02.01 
Порядок розробки, узгодження та за-

твердження проектної документації. 

ПП.35 Проектування буді-

вництва міських 

об’єктів у специфі-

чних умовах 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.03.01 
Класифікація специфічних умов у місь-

кому будівництві. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.03.02 

Вимоги до конструкцій та складу  тех-

нологій будівництва, що застосовують 

у специфічних умовах. 

Т.ПФ.Е.15.ПР.О.03.03 

Правила  врахування впливу зовнішніх 

чинників на технології для специфічних 

умов із застосуванням спеціальних спо-

собів у будівництві. 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.03.01 

Методики врахування негативної дії зо-

внішніх чинників на технологічні пара-

метри при будівництві у специфічних 

умовах. 

ПП.36 Проектування мі-

ських підземних 

об’єктів, що буду-

ються відкритим 

способом 

Т.ПФ.Е.13.ПР.О.03.02 

Склад технологій будівельних робіт 

при будівництві підземних об’єктів від-

критим способом. 

Т.ПФ.Е.13.ПР.О.03.03 

Методи аналізу впливу зовнішніх чин-

ників та умов будівництва із застосу-

ванням відкритого способу. 

Т.ПФ.Е.13.ПР.О.03.01 

Область застосування та технічні хара-

ктеристики будівельної техніки для бу-

дівництва підземних об’єктів відкритим 

способом. 

ПП.37 Економічні показ-

ники проекту буді-

вництва міських 

об’єктів  

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.02.04 

Методики порівняльного техніко-

економічного аналізу з кількісними 

критеріями. 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.03.02 

Принципи аналізу виробничої діяльно-

сті на всіх ділянках технологічного ла-

нцюга наземних та підземних міських 

об’єктів. 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02.02 
Склад етапів будівництва, ремонту та 

реконструкції міських об’єктів. 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03.01 

Методики техніко-економічного обґру-

нтування процесів поточної технології 

будівництва, ремонту або реконструк-

ції. 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03.02 

Методики врахування впливу негатив-

них чинників на технологічні процеси 

будівництва. 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01.01 
Методики визначення робочого часу 

експлуатації будівельної техніки. 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01.02 
Режими роботи будівельного підприєм-

ства 
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Т.ПФ.Д.18.ПР.О.02.01 Інформативні системи виробництва. 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.02.02 

Перелік та методики визначення техні-

ко-економічних показників діяльності 

будівельного підприємства. 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.02.03 

Методи та методики аналізу стану буді-

вельно-монтажних машин, обладнання і 

устаткування. 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.03.02 

Методики визначення технологічних 

параметрів при будівництві міських 

об’єктів. 

ПП.38 Впровадження 

інноваційних рі-

шень в проекти бу-

дівництва міських 

об’єктів 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.03 Новітні розробки у будівництві. 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.02.03 
Прогресивні види матеріалів, техніки та 

технології. 
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Додаток Г 

 

ТАБЛИЦЯ Г.1 − РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН І МАКСИМАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС 

НА ЗАВСВОЄННЯ 

 

Назва навчальної дисципліни 

Шифри 

блоків 

змістовних 

модулів 

Мінімальна 

кількість  

навчальних 

годин 

(кредитів) 

вивчення 

дисципліни 
 

1 2 3 

НОРМАТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Філософські проблеми наукових досліджень ГЕ.1…ГЕ.3 108/3 

Вища освіта і Болонський процес ГЕ.4…ГЕ.8 18/0.5 

Педагогіка вищої школи ГЕ.9…ГЕ-15 108/3 

Інтелектуальна власність ГЕ.16…ГЕ.17 36/1 

Цивільний захист ГЕ.21…ГЕ.28 36/1 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Математичне моделювання систем ПН.1…ПН.3 108/3 

Методологія наукових досліджень ПП.2…ПП.5 108/3 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Іноземна мова (для академічних цілей) ГЕ.18…ГЕ.20 108/3 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Охорона праці в галузі ПП.9…ПП.13 54/1.5 

Випробування будівельних конструкцій ПП.14…ПП.15 36/1 

Основи теорії надійності будівель і споруд ПП.16…ПП.17 54/1.5 

Обстеження та методи підсилення будівельних кон-

струкцій і фундаментів 
ПП.18…ПП.26 72/2 

Проектування будівництва міських об’єктів ПП.27…ПП.38 54/1.5 
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Додаток Д 

 

ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТА І БЛОКИ ЗМІСТОВНИХ 

МОДУЛІВ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією піс-

ля завершення навчання і повного виконання навчального плану вищого навчаль-

ного закладу у вигляді захисту магістерської роботи.  

Шифри блоків змістовних модулів, що виносяться на державну атестацію: 

 

ПН.1…ПН.3; ГЕ.1…ГЕ.17; ПП.1…ПП.26 
 


