
Освітня програма: «Промислове та цивільне будівництво»    
зі спеціальності № 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

1 - Загальна інформаація
Повна назва
вищого
навчального
закладу

Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, факультет архітектури, будівництва та
декоративно-прикладного мистецтва, кафедра будівництва

Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації
мовою оригіналу

Перший (бакалаврський) рівень
Інженер-будівельник. Спеціальність 192 Будівництво та
цивільна інженерія

Тип диплому та
обсяг освітньої
програми

Диплом бакалавра, одиничний, 150 кредитів ЄКТС, термін
навчання 2 роки

Наявність
акредитації

Організація, що надала акредитацію: Міністерство освіти і
науки України;
Термін дії сертифікату до 1 липня 2020 р.
Сертифікат про акредитацію: серія НД-ІІ №2588464,
Наказ Міністерства Освіти і науки України від 01.11.2010
№2035-Л

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

Передумови Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого
спеціаліста»

Мова(и)
викладання

Українська.

Термін дії
освітньої
програми

2017-2019 р.

2. Перелік компонентів освітньо-професійної/наукової програми

Перелік компонентів ОП

Код н/д Освітні Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти

(роботи), практики, кваліфікаційна
робота)

Кількість
кредитів /
семестр

Форма
підсумок
контролю

1 2 3 4
Обов'язкові компоненти ОП

ЗПО1 Фізика 6 екзамен



ЗПО2 Вища математика 10 залік,

екзамен

ЗПО3 Хімія 3 залік

ЗПО4 Теоретична механіка 5 екзамен

ЗПО5 Іноземна мова 3 екзамен

ППО1 САП (програмне забезпечення Allplan) в
архітектурі та будівництві

3 екзамен

ППО2 Архітектура будівель і споруд та
будівельних конструкції

4 екзамен,
КП

ППО3 Будівельне матеріалознавство 3 екзамен

ППО4 Опір матеріалів 5 екзамен

ППО5 Будівельна механіка 4 екзамен

ППО6 Інженерна геологія 3 залік

ППО7 Технічна механіка рідини і газу 3 екзамен

ППО8 Технологія будівельного виробництва I 3 екзамен,
КП

ППО9 Теплогазопостачання і вентиляція 3 залік

ППО10 Механіка грунтів підвалин та фундаментів 3 залік

ППО11 Основи системного аналізу 3 залік

ППО12 Металеві, дерев'яні, пластмасові
конструкції та їх з'єднання

9 екзамен,

екзамен,
КП

ППО13 Організація будівництва 5 залік, КП

ППО14 Основи і фундаменти 3 екзамен,
КП

ППО15 Залізобетонні та кам'яні конструкції 5 екзамен,



КП,

екзамен,

КП

ППО16 Економіка будівництва 3 залік

ППО17 Інженерне проектування з використанням
інформаційних технологій

3 екзамен

ППО18 Зведення і монтаж будівель і споруд 3 екзамен

ППО19 Професійна іноземна  мова 3 залік

ОК29 Геологічна 3 захист

ОК31. Виробнича 3 захист

ОК32. Випускова квіліфікаційна робота 8 захист

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 112 кредитів

Вибіркові компоненти ОП

ППВ1 Числові методи у інженерних розрахунках /
MatLab для прикладних інженерних задач

3 залік

ППВ2 Опір матеріалів (спецкурс) / Онови теорії
пружності та пластичності

5 екзамен

ППВ3 Будівельна механіка / Комп'ютерні
технології для розв'язку задач будвельної
механіки

4 екзамен

ППВ4 Планування міст і транспорт / Сучасні
проблеми містобудування

3 залік

ППВ5 Водопостачання і водовідведення /
Гідромеханіка

3 залік

ППВ6 Технологія будівельного виробництва II /
Основи реконструкції та реставрації

3 залік, КП

ППВ7 Обстеження будівельних конструкцій /
Діагностика будівельних матеріалів і

3 залік



конструкцій

ППВ8 Бетоноведення / Гідротехнчні споруди 5 екзамен

ППВ9 Управління будівництвом / Управління
персоналом, конфліктологія

3 екзамен

ППВ10 Нормування і кошторис та спецнормативна
база будівництва / Облік і аудит

3 залік

ППВ11 Виробнича база будівництва / Організація
будівельних підприємств

3 залік

Загальний обсяг вибіркових компонент ОП: 38 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 150 кредитів

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 192 "Будівництво
та цивільна інженерія" проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи
(проекту) та атестаційного екзамену та завершується видачею документу
встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавр із
присвоєнням кваліфікації: Інженер-будівельник. Спеціальність 192
Будівництво та цивільна інженерія


