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y ХapкiвсЬкoМy нaцioнaЛЬIloмy yнiвеpситeтi мiськoгo
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EI(сIIEPTHиЙ BисIIoBoк

aкpeДиTaцiйнo.i ексПеpTиЗи щo.цo пiДгoтoBки фaхiвцiв
зa Дpyгим (мaгiсTepсЬким) piвнем

зa освiтньo.Пpoфесiйнoю Пpoгpaшrolo PaцioнaЛЬHе BикopисTaIIня
i oхopoнa BoДних pесypсiв iз спецiaльнoстi |92 Будiвництвo Ta

цивiльнa iнжeнepiя гaлyзi зHaIIь 1.9 ApхiTекTypa тa бyдiвницTвo
y Хapкiвськoшry нaцioнaЛЬHoмy yнiвepситетi
мiськoгo гoсПoДapсTBa iменi o.М. Бекeтoвa

Згiднo з ПoлolкеIIHЯМ Пpo aкpе.цитaцiro Bищиx нaBЧaJIьниx зaклaДiв i

спецiaльнoстей y Bищиx HaBч€tлЬHиx зaкJla.цax Ta Bищиx пpoфесiйниx
yчилищax, зaTBep.ц)кeниМ ПoсTaIIoBoIo Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpaiни вiд
9 сеpпня 2001 p. N9 978 зi змiнaми, BIIeсeниМи згi.цнo з ПoстaнoBaМи Кaбiнетy
Miнiсщiв УкpaТни Ns 1124 вiд 31.10.2011 p., J\b 801 вiд 15.08.2012, J\Ъ 692 в\д
18.09.2013 p., Ns507 вiд27.05.2014 P.,TА, зa нaкuвoм MiнiстrpсTBa oсвiти i
нayки Укpaiни ]ф 382.л вiд 07.t2.20I7 p., ексПеpTнa кoмiсiя Miнiстеpствa
oовiти i нayки Уrqpaiни y склaдi:

Mapтинoв Cеpгiй

вoДoвiДве,цeння КиiЪськoгo нaцioнallЬнoгo
yнiвеpситeтy бyдiвництвa тa apхiтекTypи,

.цoкTop теxнiчниx нayк, пpoфrсop, гoJIoBa
кoмiсii;

Iopiйoвин .цoцеIrT кaфeдpи BoДoПoсTaЧaътъ{Я,
вo.цoвi,цвe.цeннЯ Ta бypoвoТ сПpaBи
HaцioнaльнoГo yнiвеpсиTеTy Bo.цнoГo
гoсПo.цapсTBa i пpиpo.цoкopисTyBallнЯ,
кaнди.цaT теxнiчниx Hayк' ,цoцеIIT, rксПеpT

y пepioд з 13. |2.2017 пo 15.12.2017 BкJIIoчнo poЗгЛЯнyЛa Пo.цaнi ХapкiвсЬкиM
нaцioнaльниМ yнiвepсиTeToМ мiськoгo ГoсПo.цapсTBa iменi o.M.Бeкетoвa
мaтеpiaли i безпoсеprДIrЬo B нaBЧ€LJIЬI{oМy зaклaДi пеpевipиJla ДoсToвipнiсть
iнфopмaцii, щo ПoДaнa .цo MiнiстеpоTBa oсBiти i нayки УкpaiЪи paзoм iз
ЗaяBoю I{a ПpoBeдення aкpе,циTaцii, стaн мaтepiaлЬнo.Tеxнiuнoгo, I{aBч€шЬнo-
МеToдичHoГo Ta iнфopмaцiйнoгo зaбезшечення oсвiтньoТ дiяльнoстi y сфеpi
вищoi oсвiти' вitпoвiДнocтi oсвiтньoi .цiяльнoстi деpхсaBIIиМ BиМoГaМ щoДo
пi.цгoтoвки фaxiвцiв зaЯBJIенoгoдpyГoГo (мaгiстepськoгo) piвня.

Зa pеЗyлЬTaTaМI4 пеpевipки Ta BиBЧеI{ня мaтеpiaлiв aкpеДиTaцiйнoi

сПpaBи ексПepTнa кoмiсiя кOнстaтyе:

Гoлoвa кoмiсiТ B.П. Хopyхсий



1. Зaгaльнa хapaкTеpllсTикa Хapкiвськoгo нaцioнaлЬHoгo
yнiвеpсиTeTy мiськoгo гoсПoДapсTBa iменi o.M. Бекетoвa i
oсвiтньo.пpoфесiйнoi пpoгpaми Paцioнaльне BикopисTaI|Hя i
oxoрoпa Bo,цHиx pесypсiв iз спeцiaльнoстi |92 Бyдiвництвo Ta

цивiльнa iнлсeнеpiя гaлyзi знaнь 1.9 ApхiтекTypa тa бyдiвницTBo

Хapкiвський нaцioнaльниtrт yнiвеpситeт мiськoгo гoсПoДapсTBa iменi
o.М. Бeкетoвa (ХHУMГ iм. o.M. Бeкетoвa) зaснoBaIIиЙ у |922 poц\ i е
нaйстapiшиM B Укpaiнi BищиM IIaBч€tЛЬниM зaкJIaДoM, щo ГoTyr фaxiвцiв y

гaлyзi мiськoгo Гoспo.цapсTBa.
xHyMГ iм. o.M. Бекетoвa пiдпopядкoBaнo Miнiстepствy

Укpaiни. opгaнiзaцiйнo.пpaBoBa фopмa x}IУMГ iм. o.M.
ДеpжaBний нaвчaл ьниiт зaкЛa,ц. Ф opмa BЛaснoсTi _ деpх<aвнa.

Pектop
гoспoДapсTBa

ХapкiвськoГo нaцioнaльнoГo yнiвepоитетy мiськoгo

ДoкTop нayк З деp}кaBIIoГo yпpaвлiння, пpoфесop, Лaypеaт Деp)I(aBIIoi пpемii в

гaлyзi apxiтектypи, Зaслyжeний бyдiвельник Укpaiни, Пouесний гpoмaДЯHklkl

мiстa Xapкoвa, aкaДемiк MiжнapoДнoi iнясeнеpнoi aкa.цемtt.
Ha пoсaДi peктopa Пpaщoе з20|1 poкy, aBTop пoнaД 100 нayкoвlu< poбiт

i винaxoдiв.
УнiвepсиTеToМ пpoTЯГoм бiльrш як 90-pi.lнoТ iстopii свoгo iснyвaння

зpoбленo знaчний BIIесoк y сTBopення i poзвиToк нaцloн€tЛьнol МyнlциП€tЛЬнol

сисTeМи. Зa цей пpoмiя<oк Чaсy пiДгoтoвленo пoнaд 100 тис. фaxiвцiв.
Bипyскники yнiвеpситетy кopисTyIoTьсЯ ПoПиToM Ha пpoвiдниx

пiдпpиемстBax мiськoгo ГoспoДapсTBa, y сфеpi пoсЛyГ' зaймarоть кеpiвнi

Пoсa.ци B сисTеМi yпpaвлiHII,I xtиTлoBo-кoMyII€llIЬниМ гoсПoДapсTBoM, B opгaнax

мiсцевoгo i деpхсaBнoГo yпpaвлiння.
У 2008 poцi ХHУMГ iм. o.M. Бекетoвa пpoйшoв ЧеpГoBy Деpх(aBIIy

aкpеДиTaцiro i pirпенням ДAк УкpaТни вiд 1 JIипня 2008 p. (пpoтoкoл Nе 72)

вvlзнaний aкpe.циToBaIIиМ зa IV piвнeм (сеpтифiкaт: сеpiя PД- ry Ns 2124487

вiд 05.06 .20|з p., тepмiн дii дo |.07.2018 p.).
Biдпoвiш{o Дo BиMoг MoI{ Укpaiни, ,цiтoчoi нopМaTиBнoТ дoкyментaцii,

ПpoBедеHo poбoтy Пo пеpеофopМJIеIIню y BсTaI{oBленoМy зaкoнoДaBсTBoM

.'Ьp"д*y лiцензii нa oсвiтнro дiяльнiсть тa сеpтифiкaтiв пpo aкpедиTaцiю зa

I{oBиМи сПeцlaJIЬIIoсTями (Пеpелiк 2015 p.). BiдпoBlДнo нaкaзy lИUtst yкpa1ни

Ns I22.л вiд 09.06.20|7 p. <Пpo пеpeoфopМЛrнIlя лiцeнзiй> Хapкiвський
МoH Укpaiни

нaцioнaльrттаЙ yнiвepситет мiськoгo гoсПoДapсTBa iменi o. M. Бекетoвa мaе

пpaBo Ha здiйснення oсвiтньoi Дiяльнoстi y сфеpi вищoi oсвiти щoДo
.,i.ц.o'o"*, МoЛoдшиx спецia.пiстiв, бaкaлaвpiв, спецiaлiстiв, мaгiстpiв,

дoктopiв фiпoсoфii.
,.{o склaдy УнiвеpсиТеTy сTpyкТypнo Bxo.цяTЬ: ,цBa кoЛеДжi - xtиTЛoBo-

кoyyнzlJlЬнутiц i еЛекTpoМexaнiчний, вiсiм фaкyльтетiв, Haв.rЕLJIЬIIo-нayкoвий
Iнститyт пiдгoтoвки кaдpiв вищoТ квaлiфiкaцii, HaвuaлЬнo.нayкoвий iнститyт

пiсляДиплoмнoi oсвiти, зaoчнoГo (дистaнцiйнoгo) нaBчaнн'l тa пiдвищення

квaлiфiкaцii, I-{ентp дoyнiвеpcиTеTськoi oсвiти i кap'epи, HayкoBo.ДoслiДнi тa

(Пеpелiк BiдпoвiДнop.).

Гoлoвa кoмiсii B.П. Xopyжий



iнrшi пiдpoздiли. Зaгaльнa чисельнiсть стyдентiв ПoнaД 9 тис. oсiб. B

Унiвеpситетi тaкox( IIaBЧaIoться близькo 400 iнoземцiв з 23 кpaiн свiтy.
B цiлolшy нa цей чaс Унiвеpситет ъ|aДae oсвiтнi ПoсЛyги нa

бaкaлaвpсЬкoМy piвнi зa2I спецiaльнiстro з 48 oсвiтнix пpoгpaМ, B ToМy числi

15 oсвiтнix пpoгpaм зi cкopoЧеним тepмiнoМ HaBЧaI{нЯ. Ha мaгiсTrpсЬкoMy
piвнi пiдгoтoвкa зДiйснroeться Зa |7 спецiaльнocTяМи Пo з9 oсвiтнiм

пpoгpaмaм, 5 з якиx oсвiтньo.нayкoвi. Пi.цгoтoвкa дoктopiв фiлoсoфii
з.цiйснroетЬся зa 1 4 опeцiaлЬнoсTяMи.

B xHyМГ iм. o.M. Бeкетoвa cКJIaJIИcЯ Ta yспiшшlo 'цiroть пoтyхснi

нayкoвi шIкoЛи. Зa poки iснyвaння УнiвеpсиTеTy йoгo виклaдaui,
cпiвpoбiтIlики Ta aспipaнти oTpиМ€шIи Пoнa.ц 600 aBTopсЬкиx свiДoцтв i

пaтентiв нa BиIIaxoДи. Il{opi.rнo мoлo.цi вчeнi Унiвеpситеry oTpиМyIoTЬ

стипендiТ Пpeзидентa Укpaiни, Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи тa iн.
Пoчинaroчи з |992 p. в Унiвepситетi BиДaсTЬcя збipник нayкoBI.D( ПpaцЬ

<<Кoмyнaльне ГoсПoдapсTBo мiст>>, з 2002 p. MiжнapoДнvтiт нayкoBo.

тexнiчний жypHilJI <<Cвiтлoтеxнiкa тa еJIeкTpoенеpГеTикa)), якi Bxo.цяTЬ .цo
пеpeлiкy нayкoBиx Bи.цaнь ДAК УкpaТни.

CиотемaтиЧнo tIpoBo,цяTься piзнi мiжнapoднi тa вiтчизнянi нayкoвo-

теxнiчнi кoнфepeнцii, сeмiнapи' сиМПoзiyми, кpyглi сToJIи.

Для пi,цвищення нayкoBo.теxнiчнoгo piвня стy.центiв, aспipaнтiв,

спiвpoбiтникiв кoмyнa.гrьнoi сфеpи, зaбезпечrння ix квaлiфiкoBallиМи
кa.цpaМи, aктивiзaцii нayкoвoi i виpoбничoi ,цiяльнoстi yнiвеpсиTeTy y сфеpi

хtитЛoBo.кoМyн€шIЬнoГo гoсПoдapсTBa з 2001 poкy дiе <Ценщ Мегaпoлiс>>.
Гoлoвним y йoгo poбoтi r сПpияHHя сT€UIoМy сoцiaльнo-eкoнoМi.rнoмy
poзBиTкy Xapкoвa, йoгo нayкoBoГo i кyльтypнoГo пoтенцiaлy.

З 2o|2 poкy Зa пiдтpимки Haцioнa.гrьнoi aкa.цемii нayк Укpaiни,

Мiнiстеpствa oсвiти i нayки Укpaiни, Xapкiвськoi oблaснoТ деpx<aвнoi
aдмiнiсфaцiТ i Xapкiвськoi мiськoi paди з МeTolo poзBиTкy нayкoBo.теxнiчнoi

Ta iннoвaцiйнoi .цiяльнoстi B XapкiвськoМy pегioнi, ефeктивнoгo

paцiонaлЬнoгo BикopисTaIIня нallBнoГo нayкoBoгo ПoTеIIц\^У, мaтеpiaльнo-

iеxнiчнoТ 6aзи ДЛЯ кoмepЦiaлiзaцii pезyльтaтiв нayкoBиx ДoслiДжень i ix
BIIpoBa.цxtе}Iня нa вiт.rизнянoмy Ta зaкop,цoнниx pинкax' poЗпoчaB сBoIo

Дiяльнiсть Hayкoвий пapк <<Hayкoгpaд.Xapкiв>>.
ЗaснoвникaМи HП <Hayкoгpaд.Хapкiв> BистyПиЛи :

УкpaiЪи>;
_ <<Hayкoвo.тeхнiчний кoнцepн <<IПМalп ЕIAH УкpaiЪи>;
_ <AкaДемiчний нayкoBo.oсвiтнiй кoMПлекс <<Peсypс>> - дoбpoвiльне

oб' сднaнIIя HayкoBI.D( Ta IIaBчulJIЬниx з aкJIaДlB.

Пpезидент HП кHayкoгpaд-Xapкiв>
Maцeвитий Ю.М.,

pa.цoЮ, Хapкiвським

B.П. Хopyхсий

aкaдемii, д\ЙcниЙ члеH Aкaдeмii бy.Цiвництвa Укpaiни, pекTop xlryMГ
iм. o.M. Бекeтoвa Бaбaев B.M.

Ha пiдстaвi .цoгoBopy ttpo спiвпpaцro мilк Хapкiвськorо oблaснoro

,цеpжaBIIoю a'цМlнlсTpaцlffo,

Гoлoвa кoмiсii

Xapкiвськoro oблaснoro



нaцiolraJlьниМ yнiвepсиTеToМ iменi B.ЕI. Кapaзiнa, XapкiвськиM нaцioнaлЬIIиM

yнiвеpситeтoм мiськoгo гoспo.цapствa iмeнi .o.M. 
Бекетoвa тa Aсoцiaцiеro

Ьp.uы" мiсцeвoгo сaМoBp"дy"u""" XapкiвськoТ oблaстi нa бaзi УнiвеpсиTеTy B

zЪв Poцi сTBopeнo сaмoстiйний сщyктypний пiдpoздiл Цeнтp

pегioнaльнoгo poзBиTкy' oсIloBI{иMи зaBДaI{I{,IMи якoГo r:

мoнiтopиIlг Taiнфopмyвa11Я гIpo aкTyarrьнi мix<нapoднi шpoгpaми тa

ПporкTи мix<нщoднoi теiнiчнoi дoПoМoги, якi сПpяMoBaнi нa pегioнaльний

poзBиToк; -
кoI{сyJIьTyBaIII{я Ta Дoпoцoгa y poзpoбцi ГpaI{ToBиХ rrpoекTlB ДnЯ

пoдaння y мiхснapoднi фoнди;
- yчaсTЬ в шiдгoтoвцi цiльoвиx
_yЧaсTЬ y пiДгoтoвцi тa

peгioнaльниx цiльoBиx пpoЦpaМ;
_ мoнiтopинГ Bикoнaння pегioнaльниx ПpoГpaМ.

Унiвеpсйтет Mar ПoTyxtнy мaтеpiaльнo-тexнiuнy бaзу нaвчaльнi

кopПyси, rypToжиTки, спopTкoМПЛeкс, бiблioтекy з кIIиxtкoBиМ фoндoм мaйже

r *n". .,pййip""кiв i чиT,UIЬниMи зaJIaМуT Ha 540 мiсцЬ' чисеJIЬнi лaбopaтopii,

iнфopмauiйнo.oбчисЛIoBzlJlЬний ценщ з нaiаcуuaснirшим oблa.цнaнням.

B Унiвеpситeтi фyнкцioнyu ""y'pirшня 
cисTrмa зaбезПrЧrння якoотi

oсвiтньoТ,цiяльнoстi тa якостi вищoi oсвiти.
Haвчaльний пpoцес пi.цгoтoвки мaгiстpiв зa oсвiтньoro ПpoГpaMoЮ, Щo

aкpе.циTylTьсЯ' зaбезпeuyс 11 BикЛaДaЧiв з щьox кaфедp. Чaсткa 
"uyкo1l'

педaгoгiчниx Пpaцiвникiв З нayкoBиМи сTyIIеняМи Ta BЧеI{иМи зBaнняMи' як1

зaбrзПечyютЬ BикJIa,цaIrн,I лекцiйниx Гo.цин, скJla,цar |00 % вiд зaгaльнoТ

кiпькoстi.

Bucнoвoк: dot<уtwенmu, якi забeзneчуюmь npавoвi ocнoвu diяльнoсmi

ж.IУMГ iл4. О.M. Бекеmoва, щo npedсmавлeнi в акpеdumацiйнiй cnpавi, €

docmoвtpнuJv'u' сl lх кoл|7l"ЛеКmнrcrпb FFlu 5Jv'IvIr' wL|'

зdiйснeння oсвimньot diяltьнocmi щodo nidzomoвкu лrаzicmpiв За ocвimньo-

пpoфeciйнoю npozpсllv|olo Pацioнальне вuКopuсmання i oхopoна вodнuх pecуpciв

iз спецiальнocmi 1g2 Буdtвнuцmвo mа цuвiльна iнэrcенеpiя zалузi Знсll|ь

19 Аpхimекmуpсl mсl бу6iвнuцmвo вid1уваemьcя зzidнo cучсlc|rulх oсвimнiх

в1,lл4oz.

2. Фopмyвaння кotITIIнгеIrTy сryдентiв зa oсвiтньo.прoфeсiйнoro

ПpoгpaMol0 Paцioнaльне BикopисTaнIIя i oxopoнa BOДIIих

pЬ"ypсiu iз спецiaльностi 192 БyдiBIIицTBo тa цивiльнa iнrкенеpiя

гaлyзi зHaIIЬ 19 ApхiтекTyрa тa бyдiвництBo

Пoкaзники фopмyвaння кSIITиIIгеIITy сTyдrнтlB ДpyГoгo

(мaгiстеpськoгo) pi"''"^зu oсBiTнЬo.пpoфесiйнoro ПpoгpaМoю Paцioнaльне
,.'o...rnсin ic спеrтiаЛьнoстi 192 БyдiвницTBo Ta

u"*op,.' aН:t{Я i oxopoнa Bo,цниx pесypсiв.iз спецiaльнoстi |92БУдiвницTBo Ta

цивiльнa iнженеpiя гaлyзi знaнЬ 19 Apxiтeктypa тa бyдiвницTBo нaBеденo y

Пpoгpal\,I тa гpaIIToBиx Пpoeктiв;

здiйснeннi зaxo.цiв щoДo pеaлiзaцiT

docmoвipнш|v'li' iх Кoл4n]Iекmнrcrnь ЗJwrcmdoзвoляюmьКoнcmаmуваmu' щo
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Ta6Л.1. Taк, згi.цно Дa1Иx, щo IIaBеДенi y тaбп. 1, виднo, Щo у 2016-20|1

IIaBЧttJIЬHoМy Poцi нa oсBiTнЬo.пpoфесiйнy ПpoГpaМy Paцioнaльне

BикopисTaIIня i oxopoнa BoДHиx pесypсiв iз спeцiaлЬHoсTi I92БуaiыIицTBo Ta

цивiльнa iня<енеpiя гaлyзi зHaIIь 19 ApxiтекTypa тa бyлiвницTBo бyлo ПoДal{o

56 зaявнa 55 мiсць лiцензoвaнoГo oбсяry, з ниx пpийнятo нa IIaBЧaI{ня |З oсiб,

y ToМy числi 11 _ зa.цеp)кзaМoBЛеIIняM. У 20|7.2018 нaвч€l"JlЬнoМy poцi бyлo

,up.u.щoBago 3З зaявvт. З ниx пpийнятo нa нaBчaнътя 20 oсiб, y тoМy чиcлt 14

Зa .цеp)кзaМoBЛeнняМ. Aнaлiз HaBедrниx дal{иx .цoЗBoЛяe ПpoсTrжиTи

тенденцiro збiльшенIlя кiлькoстi стyдентiв.
Фopмyвaння кoIlTиIIгеIITy стyдентiв з пi.цгoтoвки фaxiвцiв зa oсвiтньo-

пpoфесiйнoro ПpoГpaМolo Paцioнaльне BикopисTaI{ня i oxopoнa BoДниx

pЬсypсi" iз спецiaльнoстi I92 Буl\вницTBo тa цивiпьнa iнxtенеpiя гaлyзi знaнь

1я ф"iтекTypa тa бyлiвницTBo з.цiйснroeться вi.цпoвi.цнo .цo Умoв пpийoмy ,Цo

Bищиx IIaBчaJIьIIиx зaклaдiв УкpaiнИ Ta Пpaвил пpийoшгy дo Хapкiвоькoгo

нaцioнaльнoГo yнiвеpситетy мiськoгo гocПoДapсTBa iмeнi o.M. Бекетoвa з

ЧИcЛaBипyскникiв УнiвеpсиTeTy Ta Bиtryскникiв iнtшиx зaклa,цiв вищoi освiти,

якi oтpимaли стyпiнь бaкaлaвpa.

fuя зaбезпеченI{я ефективнoi пpoфopiентaцiйнoТ poбoти сеprД

мaйбyтнix aбirypieнтiв y ХЕ{УMГ iм. o.M. Бекетoвa сTBopений i фyнкцioнyс
I{aBч€L[Ьнo.op.u"i,aцiйний пiдpoздiл УнiвеpситеTy I_\ентp

дoyнiвеpсиTеTськoТ oсвiти i кap' еpи.
oснoвниMи зaв.цaннЯМи Центpy дoyнiвеpситеTсЬкoТ oсвiти i кap'еpи e:

п opгaнiзaцiя кoopдинaЦiя пpoфopieнтaцiйнoi poбoти, ЯКa

I{aBчaIIня

спецlaЛьнoсT1 aOo

Ta ПеpсПекTиBaМи

дoyнiвеpситетськoi
вiдкpитиx двеpей,

ПpoBoДиTься кaфеДpaМи тa пiдpoзДiлaми УнiвеpсиTeTy B сеpеДнlx IIaBЧЕUIЬHиX

,u*nuДu* i нa пiдпpиeцсTBax, З МеToIo з€lпyчrння мoлoДi Дo HaBчaння;

п пi,цгoтовкa слyхa.riв Дo Пpoxoдженн'l зoBHlIПнЬoгo нез€tjlеx{нoГo

oцiнroвaння знaнЬ Ta якoсT1 oсB1Tи;
П opгaнiзaцiя Ta ПpoBедення пiдсyмкoBoгo кoIITpoЛЮ знaнЬ (пpoбне

тесTyBaIIня тoщo);
п зaбезпeчеHн'I слyxa.riв I{aBЧ€tJIЬ}1ИNIv\ HaBЧ€IпЬнo-МeTo'цичниMи

Дoвi,цкoвo.iнфopмaцiйними мaтеpiaлaмуT ДлrЯ opгaнiзaцii якiснoГo I{aBчaJIЬнo-

BиxoBHoГo Пpoцесy;
п opiентaцiя слyxa.riв B ix сoцiaльнoмy

спецiaлiзaцii rпляxoМ oЗHaйoмлення з yМoвaМи
вибopi

пpaцеBЛaIIITyBaI{ня;
пiнфopмaцiйнe зaбезпеченI{,I дiяльнoстi I{енщy

oсвiти i кap'rpи, ПpoBeдення peкJlaМниx aкцiй, [нiв
poзpoблеHII,I peкJlaМниx iнфopмaцiйниx мaтepiaлiв.

Bипyскoвoro кaфе,цpoю Bo,цoПoсTaЧalgJc^щ Bo.цoBlДBr.цeння 1 oЧиcTки Bo'ц

зДiйснroеться цiлeспpяМoBalla poбoтa 
Toдo фopмyвaння кoнTингенTy

стyдентiв B HaBчzlЛЬниx зaкЛaДax, H& пiдпpиемсTBax i opгaнiзaцiяx. Ha

,uЬi,цu"""* кaфедpи oбгoвopЮIoTЬся pезyjIЬTaTи IlpoвeДенoi пpoфopiснтaцiйнoi

poбoти.
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1}tж Я з1 знaI{Ь xlTе a

Ns
л/rr

Пoкaзник

Pr)ки

2016 piк 201,7 piк

I 2 з 4

I Лiцензoвaний oбсяг пiДгoтoвки (деннa фopмa)
(зaoчнa фooмa)

30
25

'70

2 Пpийrrятo нa IIaBЧaнIIя, BсЬoгo (oсiб)
. ,цrHIIa фopмa
B т.ч. зa дrpжзaмoBлrнIUIМ:
. зaoчнa фopмa
B т.ч. зa .цеp)кзaMoBЛеIIн'IМ
o нaгopo.цN(еItиx мr.цaЛяMи, aбo тиx, щo oTpиМaJIи

.циПЛoМ з вiДзнaкoro

. тaких' якi пpoйrпЛи.цoBгoсщoкoBy пiдгoтoвкy i
пpoфopiентaцiro
|. зapaxoвaниx нa пiльгoвих yмoвax' з якиMи
I yклaденiдoгoBopи нa пiДГoтoBкy

13
13'l

20
15
14

:

a
J Пo.цaнo ЗaяB Зa фopмaми нaBчaнlul

..цlннa

. iнrшi фopми IIaBЧaння (зaouнa фopмa)

56 28
5

4 Кoнкypс aбirypiснтiв нa мiсця .цеpжaBIIoгo
зaМoBлrIIIUI
. oЧнa фopмa
. iнlпi фopми IIaBчaння (вкaзaти, зa якolo фopмoф : ?

5 КiЛ"кiс'Ь 
""гryскникiв 

BнЗ I-ш piвнiв aкpедитaцii,
пpийrrятих нa скopoЧений теpмiн IIaBЧaнн'I нa
. ДrнIry фopмy
. iнlпi фopми (вкaзaти, 3a якoЮ фopщq'o)--

Taблиця 1

ПoкaзникифopмyBaIIнякoHTиIIгeIITyсTyДеIIT1B

зa oсвiтньo-пpoфeсiйнoro ПpoгpaМoro Paцioн€UIЬHе BикopисT arfiьтЯ i oxopoнa

BoДIIиx peсypсiв iз спeцiarrьнoотi |92Буд\вHицTBo тa цивiльнa
iя галvзi зI{aHЬ 19 Apxi бy.цiвництвo

Bucнoвot<: еКc||еpmнq кo^4iсiя кoнcmаmус, щo навеdeнi у cnpавi dанi

засвidнуюmь нсlявну mенdeнцiю do збiльuleння КoнmuнZeнmу cmуdенmiв,

ocкiлькu у 2016 poцi npozpсl^4сl була вnpoваdcюена вnеpшe. odнак, в

nodальu,tot,,tу dля забезпеченнЯ вidnoвidнoеo piвня вidбopу нсt навчання mсt

ф opwtу в ання кoнmuн 2 eнmу cmу d eнmt в з а o с вimньo -np o ф е ciйнoto npo 2p аIvtoю

Pацioнальне вuКopucmсшнЯ i oхopoна вodнuх pеcуpciв iз cпeцiаllьнocmi

192 Буdiвнuцmвo mа цuвiльна iнэюeнеpiя zалузi Знсtt|b 19 АpхimеКmуpа mсt

буdiвнuцmвo вuклаdсШал4 вunуcКoвot кафedpu вodonocmачанttя, вodoвidвedення

i oчucmкu вod cлid уdocкoнсшumu меmodu npoфopiснmацiйнoi poбomu mа

пpuKllаcmu Зу c uJlЛя щo d o ф opму в ан|tя Кoнmuнz енmу майбуmнiх lw аzi cmpi в.

Гoлoвa кoмiсii B.П. Хopyжий



Paцioнaльне
спецiaльнoстi

3. Змiст пi.цгoтoвки фaxiвцiв зa oсвiтньo-пpофесiйнoro Прoгрaмolo
Bикopистaння r oхopoнa Bo.цних peсypсlB lЗ

I92 БуДiвництвo Ta цивiльнa iняtенеpiя гaлyзi
зIIaHЬ 19 Apхiтeктypa тa бyдiвництBo

Пiдгoтoвкa мaгiсщiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю пpoГpaМoЮ Paцioнaльне
BикopисTaI{нЯ i oxopoнa Boдниx pесypсiв iз спецiaдьнoстi t92 Будiы{ицTBo Ta

цивiльнa iнxсeнеpiя гaлyзi знaнЬ 19 ApxiтекTypa тa бyдiвницTBo з.цiйонroeться
нa oснoвi oсвiтньo.пpoфесiйнoТ ПpoГpaми, B якiЙ вiдoбpaхсенo
кoМпеTeнтнoстi, тepмiн i pезyльтaТи IIaBчaннЯ, BиMoги .цo aTестaцii здoбyвauiв
вищoi oсвiти Toщo.

oсвiтньo.пpoфесiйнy пpoгpaМy poЗpoбленo poбouoтo гpyПoЮ xHУMГ
iм. o.М. Бекeтoвa' poзгJIяHyTo i сxвaленo HayкoBo.MеTo.циЧнoIo pa.цoЮ iT,
зaTBеp,цяtенo BчeнoЮ paДoЮ УнiвеpсиTеTy.

Biдпoвiднo,цo oсвiтньo.пpoфесiйнoi пpoгpaМи poзpoбленo нaвчaльний
IIJIaн' яктцiт пoбyдoвaниЙ зa сеМeсTpoBolo сисTeMoIo Ta BкJIIoЧae ДBa цикЛи

Дисциплiн (зaгaльнoТ i пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки), BиBЧеIIня яких зaбезпе.ryе

фopмyвaння фaxiвцiв вiДпoвiднoi квaлiфiкaцiТ. Bсi .цисциплiHи l{aBчuшЬнoГo
ПJIaнy BЗaeМoПoв'язaнi мiж сoбoro зa змiстoм.

Цикл пpoфесiйнoi шiдгoтoвки пеpедбauae фopмyвaння y фaxiвцiв
пpoфeсiйниx yмiнЬ Ta IIaBичoк ЧеpеЗ BиBчеHIIя Пpoцeсiв, щo вiдбyвaroTЬсЯ нa
oсIIoBHиx еTaПax дoслiдxtення, ПpoeктyBanъIЯ, eксплyaтaцiТ, yTpиМaння,
pекoнсTpyкцii oб,ектiв ПpoМиcJloвoстi Ta мiськoгo ГoсПoДapсTBa, Де
BикopисToByIoTЬ вoДУ aбo кoнтpoЛIoloTЬ Тi якiоть пiд .raс BиBчеI{ня Taкиx

Дисциплiн: кCпeцкypс з oЧиcTки шpиpoДнltx Bo.ц), <<Cпецкypс з oчисTки
стiчниx Bo.ц))' <<Фiзикa Bo.ци)' <<Pесypсoзбеpiгaroчi теxнoлoгii Bo,цoПpoBi,цнo-
кaнaлiзaцiйнoгo гoсПo.цapсTBa).

З ypaxyвaнняМ пoтpеб pинкy пpaцi нa ПеpсПекTиBy poзBиTкy oсвiтньo-
пpoфeсiйнoi пpoгpaми Paцioн€lJIЬI{е BикopиcTaъlHЯ i oхоpoнa Bo.цIIиx pесypоiв
iз спецiaльнoстi |92 Бy.Цiвництвo Ta цивiльнa iнrкенеpiя гaлyзi знaHь
19 ApxiтeкTypa Ta бyдiвництвo pекoМендoBaнo ДBa блoки пpoфесiйниx

Дисциплiн. BибipкoBa чaсTинa IIaBч€tJIЬIIoгo ПЛaнy кoнКpеTизye Ta ДoПoBHIoс
oбoв'язкoвy чaсTиI{y i вкпrочaе цикJI ,цисциплiн пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки

вiльнoгo вибopy сTy,цеIITa.
Бпoк пpoфeсiйниx Дисциплiн 1 пеpед6aчaс тaкi .цисциплiни:

<ПiдвищеIIHя екoлoгiчнoТ безпеки cисTем ПиTHoгo Bo,цoпoсTaЧaIIнЯ)>,
<3вopoтнi i безстiчнi систеМи Bo.цoпocTaЧaння ПpoМисЛoBиx пiдпpиемсTB))'
<Caнiтapнo.Tеxнoлoгiчний кoIITpoJIЬ oЧисниx сПopy.ц), <<Aнaлiз ефективнoстi
p oбoти Bo.цoПpoBiДнo.кaнa.iliзaцiйниx сиcTем).

Блoк пpoфесiйниx Дисциплiн 2 пepeдбaнaс тaкi Дисциппiни:
кTеxнoлoгiя пеpеpoбки Ta yтилiзaцii oсaдiв>, <<Tеopетиннi oсIIoBи

вoДoвiДве.цення пpoмшiдпpиrМсTB), <<КонщoЛь якoстi вo,ци>>, <<Iнвестицiйнi

склaДoвi ПpoекTl{иx piurень>>.
Taкoж пеpeдбa.rенo ПpoBе.цeннЯ ДoслiДницькoi Ta Ilеpе,цДиПлoмнoi

Пp aкTик з a TеМoIo мaгiстep ськoi po б o TkI T a :нalIИcalн:нЯ мaгiстеpськoi poбoти.
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Зaгальний oбсяг нaBч€lJIЬнoгo нaBaнTa)кeннЯ згiднo З чинниM
IIaBч€LIьIIиM ПЛal{oМ склa.цar 2700 гoдин l 90 кpедитiв, y ToМy числi
oбoв'язкoBa ЧacTиIIa _ 2025 ГoДиH l 67,5 кpeдитiв, вибipкoBa - 22,5 гoдин l
36 кpедитiв, щo скJIa.цaе 25 % IIaBЧЕtЛЬнoГo HaBaнTaxteння.

Пo зaкiнЧeнHlo I{aBчaнHя сTy.цeIITи зaxищaloть мaгiстеpськy poбoтy, зa
pезyЛьTaTaМи Зaxиоry якoi здoбyвarоть стyпiнь мaгiсщa.

Bucнoвoк: екcnеpmна кott,ticiя ЗаЗt7сlча€' щo пideomoвка фахiвцiв за
ocвimньo-npoфеciйнoю npozpсll|лolo Pацioнальнe вuКopucmання i oхopoна
вodнuх pеcуpciв iз cпецiальнocmi I92 Буdiвнuцmвo mа цuвiльна iнcrceнepiя
zалузi Знсlнь 19 Аpхimекmуpсl mа 1уdiвнuцmвo вidбувасmьcя вidпoвidнo do
чuннot нopл4аmuвнot базu вuщot ocвimu.

ПpoгpaMoк)
pесypсiв iз
rюкенеprя

Paцioнaльне
спецiaльнoстi

гaлyзi знaнь

4. Opгaнiзaцiйне Ta IIaBчaльнo-MеToДичне зaбезпечrння IIaBчaЛЬнoгo
Пpoцесy зa oсвiтньo.пpoфесiйною
BикopисTaIIHя i oxopoнa Bo.цних
192 БyдiBIrицТBo Ta цивiльнa
19 ApхiтeкTypa тa бyдiвництBo

op z анiз а цiя н aвa алblt o z o np o це cу
xHyMГ iм. o.М. Бекетoвa пoстiйнo yдoскoн€шIlоe opгaнiзaцiйнe

зaбeзпечеI{H,I IIaBЧЕtJIЬI{oгo Пpoцeсy.
Il{opoкy Bченa PaДa УнiвеpсиTeТy ЗaTBrp.цжyr гpaфiк HaBч€шЬнoГo

Пpoцесy, Haвчaльнo-MeTo.цичний вiддiл cкJla.цaс poзкJla.ц зaIIЯTЬ aкaдемi.rниx
ГpyП. ,{oдеprкaння гpaфiкy нaBч€UIЬнoгo Пpoцесy Ta poЗкЛa.цy зaIIяTЬ
кoIITpoЛюr ДекaнaT фaкyльтery Iнженepниx Меpе)I( Ta eкoЛoгii мiст.

Кoнщoль Зa HaBЧzLJIЬнo.BI.txoBHoIo poбoтoro в Унiвеpситетi здiйснroс
ПpopекTop з кepiвницTBa Ta кoopдинaцii нaBчaJIЬIIo-виxoвнoi poбoти
HaBЧЕlJIЬHo.МеToДичнoгo кoМПЛeксy. Ha кo)кнoМy фaкyльтетi opгaнiзaцiro
нaBЧ€lJIЬHo.BиxoBIIoгo Пpoцeсy здiйснroс вiдпoвiдний зaсTyпник Дeкalla.

H а в ч аlt ь н o -м em o d шч н e з a б ез n e ч eн ня н а в ч шn b II o z o np o щe cу
Poзpoблення IIaBч€tJIЬIIo-МеTo.цичнoГo зaбезпеченнЯ дисциплiн B

Унiвepситетi opгaнiзoвaнo вiдпoвiднo ,цo <<Пoлoжeння Пpo оpгaнiзaцiro
HaBЧ€tJIЬнoгo Пpoцесy), <<Пoлoхtення Пpo нaBчЕlJIЬнo-МеToДичне зaбезПeчrнн,l
oсвiтнix ПpoГpaю).

Усi .цисциплiни зa oсвiтньo-пpoфeсiйнoro ПpoГpaмolo Paцioнaльне
BикopисTaнIUI i oxopoнa BoДIlиx pесypсiв iз спецiальнoстi I92 БудiыlицTBo Ta
цивiльнa iнжeнеpiя гaлyзi знaнЬ 19 ApхiтeкTypa тa бyдiвницTBo зaбезпеченi
нaBЧ€LЛЬнo-МеToДичHиМи кoмПлексaми (HMК,.{), якi ПpеДсTaBленi :
_ ПpoгpaМolo I{aBЧ€lJIьнoi Дисциплiни тa poбouolo HaBчaJIЬIIoIo ПpoГpaMoЮ, Щo
мiстять змiст I{aBч€lJIЬнoТ дисциплiни, ПoсЛiДoBнiсть, opгaнiзaцiйнi фopми fi
BиBченнЯ Ta oбсяг, a Taкo)к фopми i зaсoби ПoToчIIoгo пiдсyмкoвoгo
кoHтpoлю;
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_ кoнспeктaМи JIекц1и з TеopеTиЧI{oгo кypcy;
- МeTo.циЧними BкaзiBкaМи ,цo Bикoнaння сTy.цеIrTaМи ПpaкTиЧIIиx зaIIяTЬ,
кypсoвoгo пpoeкTyBaнIUI, iндивiдyaлЬниx зaB.цaI{Ь Ta сaМoсTiйнoi poбoти;
_ eкзaМенaцiйними бiлeтaми;
_ кoMплексниМи кoнтpoЛьниN,tи poбoтaми .цЛЯ пеpеBipки знaнь стyдeнтiв;
- кpитеpiями oцiнки знaнЬ стyдентiв.

,{еpя<aвнa aTесTaцiя випyскникiв спецiaльнoстi пpoBo.циTьсЯ y фopмi
пyблi.rнoгo зaxисTy мaгiстepськoТ poбoти. [ля зaбезпeчення деpт<aвнoi
aтестaцiТ BиПyскoBoIo кaфeдporo poзpoблeнo МeToДичнi вкaзiвки .цo
Пpoxo.Щ{tеHня ПеpеДДиПлoмнoi Ta .цoслi.цницькoi ПpaкTик зa TeMoIo
мaгiстеpськoi poбoTи Ta Bикoнaння мaгiстepськoi poбoти.

ПеpеддипJIoMнa Ta дoслiдницЬкa ПpaкTики Зa TеМoЮ мaгiстеpськoi
poбoти пpoxo.циTЬ y пpoекTlrиx Ta llayкoBo.дoслiдниx opгaнiзaцiяx згiднo
зaTBep.цяtениx Пpoгpaм Ta yГoД пpo бaзи пpaкTик.

Пiдгoтoвкa фaxiвцiв B Унiвеpситетi зaбезпечyrTьсЯ .цoсTaTнЬoЮ
кiлькiстro чиннlгx нopMaTиBниx aктiв Ta HopM УкpaiЪи, Г€tJIyЗеBиx нopМaTивiв,
пiдpy.lникiв, IIaBч€L[ьниx пoсiбникiв, МеToДичниx poзpoбoк, ДИДaКTичI{иx
мaтеpiaлiв i теxнiчниx зaсoбiв нaвчaння.

Haвчaльнo-лaбopaтopнa бaзa випyскoвoТ кaфедpи вiДпoвi.цaе пiДгoтoвцi
мaгiсщiв, пoвнiстto зaбезпечye ПpoBr.ценн,I лaбopaтopниx poбiт, ПpaкTиЧниx
зaIIяTь, лекцiй з пpoфiпЬниx .цисциплiн. Hayкoвo.пe.цaгoгiчнi пpaцiвники
вoлo.цiroть iннoвaцiйними МеTo.цaМи IIaBчaIIня i кoнщoлК) ЗнaнЬ стyдентiв,
ЗaсToсoByIoTЬ MyJIЬтимедiйне oблaДнal{н,l Ta зacoби.цистaнцiйнoi oсвiти.

B Унiвеpситетi сTBopеHo l{ифpoвий pепoзитopiй, .цr poзмiщенo
нaBЧЕlJlЬнo.метoди.rнi мaтеpia.пи, poзpoбленi BикJIa.цaчaМи кaфедp, щo
зaбезпeнyroть нaвчaльний Пpoцес Зa oсвiтньo.пpoфесiйнoro ПpoГpa]vloЮ
Paцioнaльнe BикopисTaIIня i oxopoнa Bo,цниx pесypсiв iз спeцiaльнoстi
I92БудiжицтBo Ta цивiльнa iнженepiя гaлyзi знaнЬ 19 Apxiтeктypa Ta
бyдiвництвo.

,{oстyп виклaдa.riв i стy.Центiв .цo мepеxti Iнтеpнет, ЯК ,ц)tеpеJla
iнфopмaцii, зaбезпeчylоTЬ спецiaлiзoвaнi кaбiнети з кoМП'IoTеpнoЮ теxнiкоro,
oблa,цнaнi кaнaлaМи .цocTyПy, Ta лaбopaтopii центpy HoBиx iнфopмaцiйниx
теxнoЛoГiй xHyМГ iм. o.М. Бекетoвa, a Taкo)к нaявнiсть зoн wi.fi ПoкpиTTЯ y
HaBЧ€lJIЬних КopПyсax.

,[iяльнicmь аcnipанmуpu ma наукoвa poбomа cmуdенmiв
Кaфeдpa здiйснroе нayкoBo-.цoслiДницЬкy .цiяльнiсть Зa нaПpЯМaми:

<<Pесypсoзбеpiгaroчi теxнoлoгii пpи o.rищеннi ПpиpoДниx Ta стiчниx Bo.ц)),
<<Hayкoвo.теxнiчне oбцpyнтyBaHI{,I скopoчеHIIя BTpaT Bo.ци y системi
BoдoПoсTaЧallн,l M. Хapкoвa>>, кПiдвищеIrHя piвня екoлoгiчнoi безпеки
пиTHoгo Bo.цoПoсTaЧaHI{я pегioнy>, <<PoзpoблeннЯ нopмaтивiв ПиT}IoГo
BoДoПoсTaчaння з ПpoBrДенняМ вибipкoвих ПpиЛa.цниx вимiproвaнь

фaкти.rнoгo Bo.цoспoжиBaHIIя нaсeлeнIIяM Ta BизI{aчrнн,I IIopМ

BoдocПoжиBallн'l xoлo,цнoi Ta ГapЯчoi вoди тa вo.цoвi.цBеДенюl IIa o.цнy ЛЮДинy
y xtиTЛoBoМy фoндi М. Хapкoвa>> тa iн. Pезyдьтaти нayкoBlrx .цoслi.цx<ень
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BикopисToByЮTЬся y I{aBч€UIЬIIoMy Пpoцесi, пyблiкyтoTьсЯ y мoнoгpaфiях тa
нaBЧ€LJIьниx пoсiбникax, спpяI\doBalr:llx Ha МeTo.цичне зaбезпеЧеHIIя oсвiтньo-
пpoфесiйнoi пpoгpaми Paцioн€lJIЬне BикopисTaнIUI i oxopoнa BoДIIиx pесypсiв
iз спецiaльrroстi I92 Бyдiвництвo Ta цивiльнa iнxсeнеpiя гalryзi знaнЬ
19 ApxiтекTypa тa бyдiвницTBo.

ПpoNIисЛoBиХ
кaнaлiзaцiю>>.
flyшкiнa C.C.

Hayкoвi ДoслiДrкення кaфедpи здiйсHIoIoTЬсЯ пiд кеpiвницTBoМ toкTopa
теxнiчниx нayк' пpoфесopa CтaлiнськoГo ,ц.B., B llayкoBoМy .цopoбкy якoгo
ПoнaД 100 rryблiкaцiй, aBTopсЬкi свiдoцтвa, мoногpaфiТ, зa нaПpяMaМи:
<Cy.raснi сисTeМи oбopoтнoгo Bo.цoПoсTaчaння Ta oчищення стiчниx Boд
ПpoМислoBиx пiдпpиемсTB)' <<ПiдвищeнEЯ eфeктивнoстi сисTеМ oчищеннЯ

сТlчI{иx BoД ПеpеД ix ски.цaннЯМ B гoсПo.цapськo.пoбyToBy
Пiд кepiвницTBoМ ДoкTopa технiчниx нayк, пpoфeсopa
peaлiзytoться нayкoвi дoслiдх<eння Зa HaПpяMaМи:

<<Pесypсoзбepiгaro.ri теxнoлoгii пpи oчищeннi пpиpoдниx i стiчниx BoД>)'
<<ПiДвищeIIHЯ ефективнoстi poбoти сПopyД Пpи oЧищeннi питнoi Bo.ци)'
<ПiДвищeння ефективнoотi poбoTи сПopyД ДЛЯ oчисTки пoбyтoвlос стiчниx

нayК'
tпляxiв

бoкy

BoД I{aсeЛениx пyнктiв>>. Пiд кеpiвництвoм ДoкTopa теxнiчниx
пpoфeсopa Кaсiмoвa o.M. pеaлiзyеться нaПpяM <[oслiдх<eння
скopoчeннЯ шкo'ци IIaBкoЛиЦIнЬoМy Пpиpo.цIloMy сepe.цoBиIlry з
нaкoПичyвaчiв ПpoМисЛoвиx вiдxoДiв>>.

Пpoфeсop flyшкiн C.C. с чЛrнoМ Cпeцiaлiзoвaнoi вченoТ paДуI
Д 64.056.0L пpи Хapкiвськoмy нaцioнaлЬHoМy yнiвеpситeтi бyдiBI{ицTBa Ta
apxiтeкrypи Зa сПецiaльнiстro 0 5 .2з .04 _ BoДoПoсTaчaнн,I, кaнaлiзaцiя.

Bиклaдaui кaфeдpи BикoнyIoTЬ нayкoвi poбoTи, щo фiнaнсyroTЬсЯ зa
paxyнoк дep>кбtoд)I(eTy Ta Ha гoсП.цoГoвipниx yМoBaх Зa
спpяМyBaI{н,IМ.

фaxoвим

Hayкoвo-пeдaгoгiuнi пpaцiвники, aспipaнти, сTy.ценTи кaфeдpи щopivнo
бepyть yчaсTЬ y Мiжнapo.цHиx тa Bсеyкpaiнськиx кoнфеpeнцiяx. з 2oo2 p. paз
Ha чoTиpи poки Пpoxo.циTь мirкнapo.цнa нayкoBo.тexнiчнa кoнфеpенцiя <Boдa.
Екoлoгiя. CyспiльсTBo), з 2013 p. paз Ha TpI4 poки _ мiхснapo.цнa нayкoBo-
тexнiчнa iнтepнeт-кoнфepенцiя <<Pесypсoзбеpежrнн'l Ta eнеpГoефективнiсть
iнженepнoi iнфpaсщyкTypи ypбaнiзoвaНvlx теpитopiй Ta ПpoМиcJloBиx
пiдпpисмсTB>. Il{opi.rнo в Унiвepситетi ПpoBoДиTЬся нayкoBa кoнфеpенцiя
стyдeнтiв <<Cтaлий poзBиToк мiст>. Bйклaдaui кaфедpи бepyть aкTиBIIy yчaсTЬ
y нayкoBиx кoнфеpeнцiях фaxoвoгo сПpяМyBal{ня.

.{o нayкoвoi дiяльнoстi кaфедpи aкTиBHo з€}JIyчaIoTЬся сTy.цеI{Tи.
Il{opiннo cTyденти бepyть yчaсTЬ y BсeyкpaiЪськoМy кoнкypсi

сTyДеIITсЬкиx Hayкoвиx poбiт З ПpиpoдHутЧИrt, теxнiчниx Ta ryI\daнiтapниx нayк.
У 201-7 p. дoслiдlицькa poбoтa сTyДенTки 4 кypсy Пеpепелицi М.A. булa
вi.цзнaченa ДиПлoMoм II сTyIIенЯ.

Cтyденти сTapшиx кypсiв щopiuнo пpиймaroTЬ yчaсTЬ y BсeyкpaiЪськiй
сТy.ценTськiй oлiмпiaдi з Bo.цoПoстaЧaHIIя Ta Bo.цoBiдведення, paцioнzшЬнoГo
Bикopистaння i oxopoни BoДHиx pесypсiв, пoоiдaroть пpизoвi мiсця B
iндивiдyaлЬHoмy Ta кoМaнДнoМy Typax ЗМaгaнь.
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Cryденти беpyть yчaстЬ y ПpoГpaМi aкaДемiчнoi мoбiльнoстi - у 20t5 p.
B paМкax ПpoГpaМи <<Пoльський Еpaзмyс ДЛЯ Укpaiнш> сTyдеI{Tкa
Bепичкo T.B. oщиМaJla стипендiю нa IIaBчaннЯ y мaгiстpaтypi в Пoльщi.

Ha випyскoвiй кaфедpi з.цiйснroсться цiпeспpяМoвalla poбoтa щo.цo
вiдбopy кpaщиx випyскникiв iз зaзнaченoТ спeцiaльнoотi з Пo.цЕLЛьЦIиМ
нaBЧaIIн,tм в aспipaнrypi тa зaxисToМ,цисеp тaцiЙ.

Bшcнoвoк: в ЮIУMГ iм, o.M. Бекemoва iснуe i чimкo функцioнус
piзнopiвнева cuсmел4сl opaсlнiзацii i кoнmpoлto нсlвчсlЛьнo-в1,lхoвнozo пpoцеcу;
нсtвчсt]|blto-мemoduчне забезnечеttнЯ нсtвчсt]tbнolo rlpoцеcу Зсl oсвimньo-
пpoфeciйнoЮ npo?pсIJ|4olo Pацioналь|tе вuКopucmаннЯ i oхopoна вodнuх peсуpсiв
iз cneцiальнocmi I92 Буdiвнuцmвo mа цuвiльна iнcrcенepiя еалузi Знань
19 АpхimеКmуpсl mа буdiвнuцmвo знахodumbcя ttсl doсmаmньo вuсoКoJуxу piвнi;
вci ducцunлiнu
л,tаmеpiапал,tu.

ЗсloеЗпеченl вidпoвidнцлtu |tсlвчсUlьнo-меmoduчн1,tJv|u

5. Кaдpoвe зaбезпечеIIHя HaвчaЛЬнoгo Прoцесy зa oсвiтньo.
пpoфесiйнoю ПpoгpaМoю Paцioнaльне BикopисTaнHя i oxopoнa
Bo.цHих pесypсiв iз спецiaльнoстi |92 Бy.Цiвництвo Ta цивiльна
iнясенеpiя гaлyзi ЗнaнЬ 19 AрxiтrкTyрa тa бyдiвницTBo

Якicнuй ct<llаd науt<o вo.nеd аzoziчн aх np aщiвн шкiв
Bисoкa пpoфесiйнa квaлiфiкaцiя нayкoBo.педaгoгiuниx i нayкoвtос

пpaцiвникiв xHyМГ iм. o.M. Бекетoвa, випyскoвoТ кaфедpи зoкpеMa' ik
пе.цaгoгiчний .цoсвiД, метoди.rний i нayкoвий piвень, пoстiйний Пoшryк i
BикopистaHII,l нoвiтнix TexI{oJIoгiй в oсвiтi Й нaуцi, зaлy.rrння .цo TBopчoГo
пpoцеcy сryдентiв r BизIIaчaЛьниМ чинникoM зaбезпечення висoкoi якoстi
oсвiти BиIIyскникiв, ix зaщебyвaнoстi i кoнкypellToсПpoМoxtнoсTi нa pинкy
пpaцi Ta aкa.цrмiчнoi мoбiльнoстi нa rBpoПейськoмy oсвiтньoмy пpoстopi,
пpoBеДення нayкoBиx ДocЛi.цжeнь нaцioнaлЬIloГo i свiтoвoгo piвня, B ToМy
числi спiльниx мiхrнapoд{иx Пpoектiв i ПpoГpaМ.

B Унiвepситeтi yтвopеHo ПpoекTIIy гpyry B склa.цi вiДпoвi.цa"пьнoi зa
пiдгoтoвкy здобyвa.riв вищoТ oсвiти кaфeдpи Bo,цoПoсTaчaI{Hя, вoДoвiДвеДенн,I
i oчистки Bo.ц зa oсвiтньo.пpoфeсiйнoю Пpo|paМoю PaцioнaльI{r BикopисTaI{н,l
i oxopoнa BoДI{иX pесypсiв iз спецia;lьнoстi |92 Буд\BIlицTBo тa цивiльнa
iнженеpiя гaлyзi ЗнaнЬ 19 Apxiтекrypa Ta бyдiвництвo. Пpoектнa ГpyПa
вiдпoвiдaе лiцензiйним yМoBaм; MeToIo Тi ствopенн,l Ta фyнкцioнyBaIIшI r
opгaнiзaцiя ,цiяльнoстi з poзpoбки i pеaлiзaцiТ oсвiтньoi ПpoГpaМи,
зaбeзпечення i кoнщoлlo якoстi зaгaльнoТ i пpoфеоiйнoi пi,цгoтoвки
випyскникiв.

Чисельнiсть нayкoBo:пе.цaгoгiчниx пpaцiвникiв, якi зДiйснrоroть
пiдгoтoвкy мaгiсщiв зa oсвiтньo.пpoфесiйнoto пpoГpaМoЮ, Щo aкpе,циTyeTЬся,
сTaIIoBиTь 11 oсiб' З ниx: 4 - дoктopи нayк' пpoфесopИ; 7 - кaндидaTи IIayк,

.цoцeнTи.

Гoлoвa кoмiсiТ B.П. Хopyжий



Чaсткa нayкoBo-педaгoгiнниx Пpaцiвникiв з нayкoBиМи сTyПеняМи Ta
BчrI{иМи зBaIIHяМи, якi здiйснlorоть пiдгoтoвкy мaгiстpiв Зa oсвiтньo-
пpoфесiйнoro пpoгpaМoю Paцioнaльнe BикopисTaння i oxopoнa Bo.цниx
pесypсiв iз спецiaльнoстi 192 БyдiвницTBo тa цивiльнa iнхсенеpiя гaлyзi знaнь
19 ApxiтeкTypa тa бyдiвницTBo, склaДar I00 Yo, y ToIvry числi якi зaбезПеЧyloTЬ
BикJIa.цaI{ня лекцiйниx гo.цин фaxoвиx .цисциплiн нaBЧ€tПЬнoГo ПЛaнy i
ПpaцIoIoTЬ I{a пoсTiйнiй oснoвi - I00%.

Кaдpoвий скJIa.ц кaфeдpи Пoсилений сyмiсникaМи, якi е пpoвiдними
I{ayкoBиMи спiвpoбiтникaМи дoслiдних i виpoбничиx opгaнiзaцiй, зaймaroть
кepiвнi Пoсa.ци в пpoфiлЬниx yсTalroBzlх. Cеpед ниx: Кaсiмoв o.M., ДoкTop
теxнiчниx нayк' пpoфесop' зaсTyпник диpекTopa з нayкoBo-.цoслi.цнoТ poбoти
,{epжaвнoгo пiдпpиeмствa <УкpaiЪськиЙ нayкoBo.теxнiчний ценTp
MеTaЛypГiйнoi пpoМисЛoвoстi <<ЕнеpгoсT€tЛЬ)); Кoбилянський B.Я., кaнДиДaT
теxнiчниx нayк, дoцeнT' ДиpекTop Tовapиствa з oбме}кенoЮ вiдпoвiдaльнiстro
<<Hayкoвo.Дoслi,цний цеIITp BoДoПoсTaЧanrlЯ Ta якoстi Bo.ци)' М. Хapкiв;
Кoвaленкo o.M., кaн.циДaT тexнiчниx нayк' .цoцеIIT' пеpший зaсTyПник
геЕepaлЬнoгo .циpекTopa КoшгyнaлЬнoГo пiдпpиемствa <ХapкiввoДoкal{aJl>);
Яpoшeнкo Io.B., кaI{.ци.цaT теxнiчниx нayк, дoцеI{T, IIaЧaЛЬник Упpaвлiння
енеpгeTичнoТ пoлiтики тa енеpгoeфективнoстi КoмyнaлЬнoгo пiдпpиемствa
<<ХapкiввoДoкaн€шD). Taкa спiвпpaця зaбезпеuyе безпepеpвний Пpoцес
oTpиМalrня нoBиx зHaIIь i викopисTaIIнЯ ik нa пpaктицi.

Зaвiдyвaнем випyскoвoi кaфедpи Bo.цoПoсTaЧaLIъIЯ) вoДoвi.цвe,ценнЯ i
oчисTки BoД r дoкTop теxнiчниx нayк, Зaслyx<енутЙ Дiяч нayки 1 TrxIIlки
Укpaiни, Лaypeaт flepжaвнoТ пpемii УкpaiЪи B гa;ryзi нayки i теxнiки
(Nэ594/2011), Aкaдемiк MiжнapoДнoi iняtенеpнoi aкaдемii, УкpaТнськoi
TrxнoЛoгiчнoТ aкaдемii, Укparнськoi iнженеpнoТ aкa.цeмii пpoфесop
Cтaлiноький {.B.

Пid в uщення кв шliфiкшцii в aюlшd ачiв
Усi виклaдaнi, щo зaбезпечyЮTЬ нaвчaльний Пpoцес зa oсвiтньo-

пpофeсiйнoro ПpoГpaМoю Paцioнaльне BикopиcTaъIlнЯ i oxopoнa BoДIIиx
peсypсiв iз спeцiaльнoстi I92 Буд\вницTBo тa цивiльнa iнх<енеpiя гaлyзi знaнь
19 ApxiтeкTypa тa бyдiвницTBo, пoстiйнo пiдвищyroть пpoфеctiтний piвень
IIIJIяхoM пiдвищення квa;riфiкaцiТ a6o сTaжyBaI{шI Ha пpoвiдниx
пiдпpиeмсTBax' нayкoBo-виpoбни.rиx цеHTpax, iнститyтax пiсляДиплoмнoТ
oсвiти.

Bucнoвoк: КoЛеКmuв нq)кoвo-nedаeoziчнuх npацiвнt,tкiв, якi забезnечуЮmь
nidzomoвt<у фаэсiвцiв Зсl oсвimньo-npoфеciйнoю npozpаJvtoЮ Pацioнальне
вuКopuсmання i oхopoна вodнuх pеcуpciв iз cпeцiальнocmi 192 Буdiшuцmвo mа

цuвiльна iнcюенеpiя zалузi Знсlнь 19 АpхimеКmуpсl mа буdiвнuцmвo, cклаdaсmьcя
З вucoКoквалiфiкoванuх docвidчеrtu,tх сneцiалicmiв, якi fuIаIomь вidпoвidну oсвimу
mа пocmiйнo пidвuщуюmь" cвiй npoфeciйнuй piвень; нсtуКoвo-nedаzoziчнi
npацiвнuкu За свoiwt piвнеtw квалiфiкацit mа doсвidoлц зdаmнi вupit,t,tуваmu
завdання з nidzomoвкu квалiфiкoвсl|tl.,tх фахiвцiв Зa ocвimньo-пpoфеciйнoю
npo?pсlfu|Ою Pацioнальнe

Гoлoвa кoмiсiТ
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cnецiсшь|tocmi I92 Буdiвнuцmвo mа цuвiльна iнcrcенеpiя zалузi Знань
I9 Аpхimекmуpсl mа буdiвнuцmвo; каdpoвe забeзnечення cnецiаltьнoсmi
вidnoвidаe чuннuм лiцeнзiйнult4 уJ|4oвqJИ mа акpedumацiйнuл,t вu.1|4o2сl.|v|.

6. Maтеpiaльнo-тeхнiчне зaбезпечення нaBчaЛЬнoгo Прoцeсy
oсвiтньo.пpoфесiйнoro Пpoгpaмoю Paцioнaльне BикopисTaIIHя

3a
i

TAoхopoнa BoДIrих pесypсiв iз спецiaльнoстi t92 Бy.ЦiвниЦтвo
цивiльнa iнпсeнеpiя гaлyзi знaнЬ 19 Apхiтекrypa тa бyдiвницTвo

Хapкiвський нaцioнaльнvtiа yнiвеpситет мiськoгo гocПoДapcTBa
iменi o. М. Бекeтoвa Мar poЗBиI{енy мaтepiaлЬнo-Tеxl{iннy бaзy i сoцiaльнy
iнфpaстpyкTypy. Maйнo Унiвеpситетy r ЗaГ€LjIЬHoДеp}кaBIIoЮ влaснiстro i
IIaJIeжиTЬ йoмy нa пpaB€х ПoBнoГo гoсПoДapсЬкoГo кopисTyBaHLIЯ.

Haвчaльний Пpoцeс y Хapкiвськolvty нaцioнaлЬHoМy yнiвеpситетi
мiськoгo гoсПoДapствa iменi o.M. Бекетoвa здiйснtoетЬcЯУ BoсЬМи IIaBч€UIЬнo-
ЛaбopaTopниx кopПyсax.

Haвчaльнo.виxoвний Пpoцес ХHyMГ iм. o.M. Бекетoвa пoвнiстro
зaбезпечений ay.циTopниМ фoндoм, aдмiнiстpaTиBHиMи i Дoпoмiя<ними
пpимiщенн,lМи.

Унiвеpситeт Мar 8 rypтoжиткiв, щo дoЗBoЛЯr нa 100 вiдсoткiв
зaбезпечити мiсцями yсix iнoгopoднix стy,Центiв.

B Унiвеpситeтi фyнкцioнyloTь 17 пyнктiв xapuyвaшHЯ y BиГJIЯ.цi бyфетiв
Ta iдaлень. .{o скЛaдy oб'eктiв сoцiaльнoi iнфpaсщyкTypи xнУMГ
iм. o.M. Бекетoвa нaJIеxtиTЬ сПopTиBIrий кopпyс з декiлЬкoМa сПopTиBIIиМи
ЗaJIaМи (вoлейбoльний, TpеI{a)кеpниiт',бacкетбoльний, гiмнaстичниiт тa iн.).

Унiвepcитет Мar бiблioтекy з кI{иlккoBиМ фoндом мaйx<е 1 млн.
пpимipникiв. [o скJIaДy бiблiотеки Bxo.циTЬ нayкoвий, сTy.центський i
aбoнеменT xyДoxшьoi лiтеpaтУpI4 Ta ЧитaJIЬниЙ зaл нa 5 40 Пoсa.цкoBиx мiсць.

У бiблioтeцi ствopенo eЛeктpoнний кaTaJIoг фoндy I{oBиx IIa.цxo,цжеI{Ь Ta
aBToМaTизoBaнa бiблioтечнo-iнфopмaцiйнa сисTrМa' щo пеpеД0aчar
poзшиpеIIHя влaснoi кoMп'toтеpнoi мepеx<i тa aBToмaTизaцiro poбoти
ДoвiДникoвo.бiблioгpaфiuнoгo вiддiлy, вiддiлiв кoМПJIекTyBaння i oбpoбки
лiтеpaтypи тa збеpiгaння книГ, aбoнeментiв, uитaльниx зaлiв УнiвepсиTrTy.

Знaннy poЛь y iнфopмaцiйнo-метoДиЧнoМy зaбезпeченнi дисциплiн
HaBЧ€LJIЬI{oгo Пjlaнy вiдiгpae I{ифpoвий peпoзитopiй УнiвеpсиTеTy, якиiт с
oдHиМ з кpaщиx в УкpaiЪi тa зapеесTpoBal{ий y мilкнapo.цI{oМy pеестpi ROAR.

Зaбезпеченiоть стyдентiв пiдpyuникaМи, IIaBчaJIЬHиМи Пoсiбникaми тa
пеpioдиuнoto лiтеpaTypoЮ, щo мiстяTЬся y бiблioтецi, стaнoвутть I00Yo. Чеpeз
I{ентp дистaнцiйнoгo HaBЧaHIIя Ta !ифpoвий pепoзитopiй Унiвеpситетy
пoстiйнo ПpoBoДиTЬся poбoтa щoДo BПpoBaДженн,l B нaвчaльний Пpoцrс
HaBч€tjIьIIo.МеToдичниx псiсiбникiв. МеTo,циЧниx BкaзlBoк, щo
poзпoвсIo.цx(yloTЬся сеprД сry.Центiв B еЛекTpoннiй фоpмi.

нaBЧ.lJIЬIIоro лiтеpaTypoЮ Ta

Гoлoвa кoмiсiТ

Poбoтa бiблioтеки тiснo пoв'язaнa з кaфедpaми. Зa6eзпеЧенHя стyдентiв
здiйснloеться згiднo

B.П. Хopyжий
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ПpoГpaМ кypсiB, з€}яBoк кaфеДp Ta BикJIa,цaчiв. Безкoштoвний .цoсTyП дo yсix

pесypсiв в бiблioтецi зaбезпечyloTЬ aвтoМaTизoвaнi poбoui мiсця Тa зoнa wi-fi
ПoкpиTTя в yсix пpимiщенняx бiблioтеки.

B бiблioтецi с тaкi фaxoвi пеpioдиuнi BиДaння: <<Bo.цoпoстaЧaнIlя Ta
вoДoвi.цве,цення)' <<Екoлогiя ypбaнiзoBallиx теpитopiй>>, <<BoДa. BoДоочионi
технoлoгii>>, <<Кoмyнaльнe ГoсПoДapсTBo мiст>>, <<Екoлoгiя Пpol{исJloвoстi>>.
Boни BикopисToByIoтЬся tЛя сaмoстiйнoi Ta llayкoBo..цoслiДнoТ poбoти

сryдeнтiв.
[ля зaбeЗПrченнЯ l{aBч€шЬнoгo Пpoцесy пiдгoToBки мaгiсщiв зa oсвiтньo-

пpoфесiйнoro пpoГpaмolo Paцioнaльне BикopисTaння i oxopoнa BoДниx
pесypсiв iз спецiaльнoстi |92БудiыIицTBo тa цивiльнa iнrкенеpiя гaлyзi знaнь
|9 Apxiтекrypa Ta бy.Цiвництвo зaДiянi 4 спецiaлiзoвaнi кaбiнети Ta
лaбopaтopii, oснaщенi piзнoмaнiтним сyЧaсIIиM пaбopaтopl{иM oбпaднaнням.
Усi лaбopaтopнi пpимiщення вiДпoвiДaroть сaнiтapним нopМaМ' BиМoгaМ
пpoтиПoжеlкнoi безпеки Ta oxopoни пpaцi згi.цнo з чинниМи нopМaTиBIIиМи

ДoкyMeI{TaMи.
Зaбезпечeнiсть лaбopaтopниM oблa.цнaнняM сTaIIoBиTь I00 %.

Bшcнoвoк: cmан маmеpiалbнo-meхнiчнozo забезnечення
npoцеcу mа coцiальнot iнфpаcmpукmуpu вidпoвidаe чuннuм

навчсlЛьнozo
лlueнЗluн|,tJ|4

буdtвнuцmвo.

уfu|oвсllуI mа акpеdumацiйнuл,t вuJv|ozсIfu| наdання ocвimнiх nocЛуZ з пidzomoвК\t

фахiвцiв dpуzoеo (маzicmеpcькozo) piвня за ocвimньo-npoфeciйнoю |lpozpсLЛ,|oю

Pацioнальне вuКopucmання i oхopoна вodнt,tх pеcуpciв iз cnецiаltьнocmi

I92 Буdiвнuцmвo mа цuвiльна iнcrcенеpiя zалузi Знсtнь 19 Аpхimекmуpа mа

7. Якiсть пi.цгoтoвки BиПyскникiв зa oсвiтньo.пpoфесiйнoro
Пpoгpaпtою PaцioнaЛЬHе BrrкopисTaIIня i oxopoнa BoДIIих pесypсiв

iз спeЦiaльнoстi 192 БyдiBIIицтBo Ta цивiльнa iнжсенеpiя гaлyзi

знaнЬ 19 ApхiтекTypa тa бyдiвницTвo

Piвень пiДгoтoвки мaгiстpiв oцiненo нa пiДстaвi pезyльтaтiв BикoHaIIIUI

стy.цeнTaми oсвiтньo.пpoфесiйнoi ПpoгpaМи, Щo aкpeДиTyсTЬся, кoMПЛeксниx

кoIrTpoJIЬниx poбiт (ККP), ексtIеpTизи кypсoBIuD( Пpoектiв, звiтiв з ПpaкTик,

pезyJIьTaTiв екзaмeнaцiйнoi сeсiТ, щo Пеpе.цyBaIIa aкpедитaцii.
Bикoнaння ККP BиMaГaJIo вiд стyдентiв систеМниx зHaIIЬ з ,цисциплiн

piзних циклiв. Пaкeти ккP скЛa.ценo вiДпoвiДнo Дo TиIIoBиx BиМoГ щoДo
скJIa,цy' змiстy Ta ПopЯДкy ix poзpoбки. ,(o кorкI{oгo ПaкeTa ккP poзpoбленo

кpитеpiТ ik oцiнюBaIIн'I з ypaxyBaнняМ спeцифiки IIaBЧuLJIьнoТ дисциппiни.
Пaкети ККP:

_ oxoпЛюIoTь BесЬ ПpoГpaМний мaтеpiaл нaвчaльнoТ .цисциплiни;
_ МaюTЬ I{е Мeншe 30 вapiaнтiв кoмплексниx зaB.цaнЬ;
- МaIoTь сTpyкTypy piвнoзнauнoТ склa'цнoстi, a TpyДoМiсткiсть вiДпoвi.цaс

вiдведенoМy чaсy кoIITpoЛю (90 xвилин);

Гoлoвa кoмiсiТ B.П. Хopyхсий



- зa Мoх(ЛиBoсTi ЗBo.цЯTЬ дo мiнiплyмy llеПpo.Цyктивнi BИTpaTИ чaсy нa
дoпoмirкнi oпеpaцii, пpoмiх<нi poзpaxyнки тa iн.;

_ мiстять вiдoмi в гa;lyзi paцioнaлЬнoГo BикopисTaннЯ i oxopoни Bo.цниx
pесypсiв теpмiни, н€lЗBи' Пoзнaчення.

Пiд чaс poбoти eкспepтнoТ кoмiсii ПpoBe.ценi ккP зa TaкиМи
дисциплiнaМи: <oхopoнa пpaцi в гaлyзi тa цивiльниiа зaхист>>, <Фiзикa BoДи)'
<<Cпецкypс з oЧисTки пpиpoДIrиx Boд)). Як свiдuить aнaлiз pезyльтaтiв
BикoнaIIн,I кoМпЛексIrI]ж кoIITpoЛЬниx poбiт, сTy.цeI{Tи oсвiтньo.пpoфесiйнoТ
пpo|paми Paцio.нaльне BикopисTaI{I{я i oxopoнa BoДI{иx peсypсiв iз
спецiaльнoстi |92 Бyдiвництвo Ta цивiльнa iнхсeнepiя .*y.i ."u"" 19
Apxiтектypa Ta бyдiвницTBo Пoк€lз€lЛи /цoсTaтнiй piвенi фaxo"ЬТ пiдгoтoвки,
IIpoяBиЛи твopний пiдxiд пpи виpiшeннi ситyaцiйIlиx зaДaЧ, ПoB'язaниХ З
вибopoм i oбцpyнTyBal{няМ oПTиM€IJIьI{иХ вapiaнтiв. У poбoтax Деякиx
стyдeнтiв N,IaJIa мiсЦе неIIoBIloTa вiдпoвiдeiт,, не.цoсTaTне oбгpyIlTyBaHIIя, не
зaB}I(.ци чiткi лoгiчнi BиснoBки, пoМиЛки У poзpaxyнк€lx. Пopiвняння
peзyЛЬTaTiв викoнaння ККP пpи пpoBеденнi сaМoaнaJliзy тa пiд чai poбoти
кoмiсii пoк€lз€Ulo, Щo Пpи aбсoлroтнiй yспirшнoстi Io0 % poзбilкнoсii мiж
p езyЛЬTaTaми o цi нки якo стi BИЯBИIIИ)Я н eз н aЧн иINIуI.

Pезyльтaти BикoHaI{Hя кoМПЛексниx кoнTpoЛЬниx poбiт вiдпoвiдaroть
BстaI{OBлеIIиМ aкpе.циTaцiйним BиMoГaМ дo пi.цгoтoвки мaгiстpiв зa oсвiтньo-
пpoфесiйнoro пpoгpaМoЮ Paцioнaльне BикopисTaнI{я i oxopoнa Bo,цниХ
pесypсiв iз спeцiaльнoстi I92 БудtыIицTBo тa цивiльнa iнтсенеpiя гaлyзi знaнь
19 ApxiтекTypa тa бyдiвницTBo.

Зaгaльний aнaлiз pезyльтaтiв кoIITpoЛIo пiд нaс oсTaIIнЬoТ зaлiкoвo-
екзaМeнaцiйнoi сeсii пoк€BaB .цoстaтнiй piвень TeopеTичнoi тa пpaктиuнoТ
пiдгoтoвки сryдeнтiв. Узaгaльненi pеЗyJIЬTaTи скJIa.цaIIня екзaменiв:
aбсoлrотнa yспiппriсть _ I00 o^, якiсть - 95,8 Yo, cepeднiЙ 6ыт - 4,7;

Pезyльтaти ЗaХисTy TpЬox кypсoBиx пpoeктiв тaкi:
_ зиМoBa сесiя: yспillшliсть _ 100 Yo, яlocтъ-91,65 Yo, cepeднiЙ6aл_ 4,75;
_ лiшrя сесiя: yспiппriсть _ 100 Yo, якicть_ 100 Yo, cepeднiЙ бaл - 4,8.

Pезyльтaти вибipкoвoТ пеpевipки кypсoBиx пpoектiв стyдентiв свiдuaть
Пpo н€rле)кнy oбгpyнтoвaнiсть ix oцiнroв aъIHЯ.

Зa prзyлЬTaTaМи зaxисTy звiтiв з Дoслi.цницькoi ПpaкTики ЗaГ€LJIьI{a
yспilшнiсть _ 100 o/o; якicнayспirшнiсть _ 100 Yo, cepeднiй бa.lr _ 5,0. Pезyльтaти
зaxисTy звiтiв З Пepе/ц/циПЛoМнoТ пpaктики тaкi: yспiшlriсть - 100 Yo; якicть _
100 %; сepеднiй бa.п _ 5,0. I{e свiдuиTЬ пpo висoкий piвeнь пpoфесiйноi
пiдгoтoвки оryдeнтiв.

Bищезaзнaченi ПoкЕlзники yспiшшloстi дaroTЬ зMoгy зpoбити BисI{oBoк
Пpo ,цoсTaTIIЬo висoкий piвень пiдгoтoвки сTy,центiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
ПpoгpaMolо Paцioнaльне BикopисTa]FIHЯ i oxоpoнa Bo.цних pесypсiв iз
спецiaльнoстi |92 Бyдiвництвo Ta цивiльнa iюкeнеpiя .-y,i. зHaIIЬ
19 ApxiтекTypa тa бyдiвницTвo.

Гoлoвa кoмiсii B.П. Хopyх<ий



l Paцlrк BикoнaнIUI кol\4плrксниx кoIITpoлЬних poбiт,
пpoве.цених rкспеpTaми пiд uaо пеpевipки

oсвiтньo-пpoфесiйнoТ пpoцpaМи PauioнaльIlr BикopиcTaнIUI i oxopoнa BoДIIиx prсypсiв

Гpaфiк BикoнaнIUl

iз опецiaльнoстi I92БудiвницTвo тa цивiльнa iнlкЪноpiя
гaлyзi ЗнaнЬ 19 Apxiтектypa тa бyдiвництBo

J\b

зlл
Haзвa дисциплiн,

зa якиМи

tlpoBo.цилися ККP

Шифp i нaзвa

спецiaльнoстi
Гpyпa Дaтa Екопеpт Пiдпис

Цикл зaгaлЬIl( li пi.цгoтoвки

I oxopoнa пpaцi в

гalryзi тa цивiльний

зaxисT

|92 _ Бyдiвництвo i

цивiльнa iнженеpiя ф|
м \o
o .^

13.12.2О|7C.Io.Мapтинoв

Цикл пpoфесiйноi пiдгoтoвки

2 Фiзикa вoди I92 _ Бyдiвництвo i

цивiльнa iнженеpiя
ф.д
l d

14.12.20t7 B.П.Хopyхtий
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Bиснoвoк: peЗуЛьmаmunpoвеdенuх.D|.lUtlUl,U|<z pеЗу]lьmаmu npoвеdенuх КoнmpoЛbHъtх заwtipiв Знсlнь nid чаc
poбomu еКcnеpmнot кowticii cвidчаmь npo mе' щo cmуdeнmi 'o.*o наЛеЭtсну
Шeopеmuaну nidzomoвtg) mа вл,rilomь Заcmoсoвуваmu mеopеmuннi знання npu
вupiшeннi кoнкpemнuх npакmuчнllх завdань; якicmь nidzomoвКu вunуcкнuкiв
ocвimньo-пpoфеciйнoю npozpсU|4u Pацioнальне вuКopucmаrlня i oхopoна вodнuх
pеcуpciв iз cnецiальнocmi 192 Буdiвrшцmвo mа цuвiльна iнэюeнеpiя zалузi знань
I9 Аpхimекmуpа mа буdiвнuцmвo вidnoвidаe .Цepcюавнuл,t вuJvtolаJ'I с)olepcюавнulw вu],|oZсlfuI do
акp е dumацit cпeцi альн o cmi.

3aгaльнi висновки i ПpoПoзиЦii
Ha пiдстaвi пo.цaниx нa aкpедитaцiтo мaтеpiaлiв ХapкiвськoГo

нaцioнaлЬнoгo yнiвеpситетy мiськoГo гoсПo.цapствa iменi o.M. Бекетoвa тa
пеpевipки pеЗyЛЬTaTiв oсвiтньoТ дiяльнoстi нa мiсцi, rксПеpTl{a кoмiсiя дiйrплa
BиснoBкy, щo пpoгpaмa пiдгoToBки фaxiвцiв.цpyГoГo (мaгiстеpськoгo) piвня зa
oсвiтньo.пpoфесiйнorо пpoГpaМoЮ Paцioнaльнe BикopисTaIIня i oxopoнa
BoДHиx pесypсiв iз спецiaльнoстi 192 БудiBницTBo тa цивiльнa iнженеpiя
гaлyзi знaнЬ 19 ApxiтекTypa тa бyдiвницTBo y ХapкiвсЬкoМy нaцioнaлЬнoМy
yнiвеpситетi мiськoгo гoспoДapствa iменi o.М. Бекетoвa, зoкpеМa кaДpogе,
нaBЧuшЬнo-МеToДичне, МaTеpiaльнo.теxнi.rне, iнфopмaцiйне зaбезПеченI{Я Ta
якiсть пiдгoтoвки фaxiвцiв в цiлoмy вiдпoвiдaroть BсTaнoBЛеHиМ лiцензiйним
yМoBaМ Ta aкpе.цитaцiйним BиМoгaМ.цo нaЗBaнoгo piвня I{aBч€UIЬH6Т пiдгoтoBки
i в пo.цaльшoN[y сПpoМoxtнi зaбeзпеЧиTи.цеpжaBнy гapaнтirо якoотi oсвiти.

Зa пеpioд пiдгoтoBки мaгiсщiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro ПpoГpaМoЮ
Paцioнальнe BикopисTaННЯ i oxopoнa BoДI{иx pесypсiв iз спецiaльнoстi
|92БудiвIIицTBo Ta цивiльнa iнжeнеpiя гalryзi знaIIЬ |g Apxiтектypa Ta
бyдiвницTBo llеpевipoк з бoкy кo}ITpoЛююЧиX Деpil(aBlrиx opгaнiв не бyлo, a
Taкoxt пpетензiй ЮpиДичHих i фiзиЧниx oсiб щoдo oсвiтньoi дiяльнoстi зa цiсro
oсвiтньo.пp oф е сiйнoю ПpoгpaМolo не нa.цxo.циЛo.

Bвaх<aемo зa неoбxiдне BисЛoBиTи Taкoxt pЯД, pекoмендaцiй Ta
пpoпoзицiй, якi не BПЛиBaIoTЬ IIa зaгaльниiа BисIloBoк B цiлoму. €LJIе B
пo.ц€tJIЬшoMy /цOзBoJUITЬ пoлiпrшити якiсть пiдгoтoвки ф axiвцiв :

нa.ц€tJll Пpo.цoB)IgTи poбoтy щoДo ПoПoBненн,I бiблioтечHoГo фoндy
сyЧaснoЮ фaxoвoro HaBЧ€lJIЬHoIo Ta I{ayкoBolo iнoземнoto лiтepaтypoЮ;
- aктивiзyBaTи poбory нayкoвo.педaгoгivниx Пpaцiвникiв BиПyскoBoi кaфедpи
з П1.цгoToBки Ta пoдaння Дo Дpyкy нayкoBих пyблiкaцiй дo мiжнapoдниx
фaxoвиx Bи,цaнь (y тornry числi BклIoЧeниx Дo мiжнapoдних HayкoМrTpиЧниx

_ пoсиJIити poбoтy З ПoшIyкy пapтнеpiв щoДo ГpaIIToBoi дiяльнo cтi, a Taкo)к
IlayкoBo.дoслiднoi poбoти стyдентiв Ta BикЛa.цa.riв кaфедpи.

Гoлoвa кoмiсii B.П. Хopyжий



oхopoнa Bo.цних pесypсiв iз спeцiaльнoстi 192 БyдiBIIицTBo тa цивiльнa
iнrrсeнepiя гaлyзi знaнЬ 19 ApxiтекTypa тa бyлiвниЦTBo y ХapкiвсЬкoшry
нaцioнaльIloмy yнiвеpситетi мiськoгo гoсПo.цapсTвa iмeнi o.M. Бекетoвa
lvlo2l(r бyти aкрeДиToBaIIa зa Дpyгим (мaгiстepсЬкllм) piвнем.

Гoлoвa eксПepTlloi кoмiсii:
пpoфесop кaфедpи BoДoпoсT aЧa:нHЯ Ta
вoДoвi.цвe'цеIIHя КиiЪського нaцioнЕlЛЬHoГo
yнiвеpситeтy бyдiBIlицTBa тa apxiтектypи'
.цoктop теxнiчних нayк' пpoфeсop

Експеpт:
Дoцент кaфедpи Bo.цoпoсTaЧaнHя,
вoДoвi.цвеДeншl тa бypoвoi спpaви
HaцioнaпЬHoгo yнiвepсиTеTy Bo.цнoГo
гoсПoДapствa i ПpиpoДoкopисTyBallшl'
кaн,ци,цaT теxнiчниx нayк,дoцeIIT

A

u6, r{,f{-tat zo17 p.

<<3 експеpTIIиrиП

Peктop

oсвiтньo.пpoфесiйнa пpoгрaшIa Paцioнaльне BикopисTaння I

B.П. Хopу>киЙ

C.Ю. Мapтинoв

B.M. Бaбaeв
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ЗBEДЕнI BIДoМoсTI
Пpo,цoTpиMaIIня лiцензiйниx yПIoB y сферi вищoТ oсвiти

ПopiвняЛьнa тaблиця ДoTpиМaЦня кa.цpoBих i технoлoгiчниx BиMoг щoДo

мaтеpiaлЬнo.Texнi.rнoгo, нaBЧaЛьнo.lvlеTo.Цичнoгo тa iнфopмaцiйнoгo

зaбезпечення oсвiтньoi дiяльнoстi y сфеpi вищoТ oсвiти зa oсвiтньo.

пpoфесiйнoю Пpoгpaпroю PaцioнaлЬнr BикopисTaIrня i oхopolla BoДниx

pесypсiв iз спeцiaльностi 192 БyдiвницTвo та цивiльнa iнжtенерiя
гaлyзi знaнЬ 19 AрхiтекTypa тa бyдiвницTBo

Haзвa пoкtlзникa (нopмaтивy)

Знaчення
Пoк€lз}II{кa

(нopмaтивy)

лpyгий
(мaгiстеpський)

piвень

Фaктичне

Знaчення
пoкzlзникa

Biдхилення

фaктиuнoгo
знaчrння

пoкaзникa вiд
HopМaTиB-

нoгo

1. Кaдpoвi вимoги

щoДo зaбезпечення пpoBa.цжeння oсвiтньo.пpoфесiйпoi дiяльпoстi y сфepi вищoT
oсвiти

Пpoвaлrкення oсвiтньo-пpoфесiйнoi .цiяльнoстi

4. Пpoведrншl лrкцiй з нaвчaлЬIII{x

,цисциплiн нayкoBo-педaгoгiuними
(нayкoвими) пpaцiвникaМи вiдпoвi,цнoТ

cпеЦiaльнoотi зa ocнoBHиM мiсцем poбoти

(мiнiмaльний вi.цсoтoк визнaченoi

IIaBЧ.IJIЬниМ плaIIoM кiлькoстi гoДин) :

1) якi МtшoтЬ нayкoвий отyпiнь тala6o Bчrнr

зBaIIшI (дo 6 веprсн,I 2019 p. лltя

IIoчaTкoBoгo piвня з ypaxyBaнtulм

пе.цaгoгiчниx пpaцiвникiв, якi мaroть виЩУ
кaтегopiro)

50 100 +50

2) якi МaIoTЬ нayкoвиЙ сryпiнь.цoкTopa
нayк aбo Bчене зBaIIнlI пpoфесopa

25 з2 +7

3) якi MaIoтЬ нayкoвий сryпiнь дoктopa
IIaYк Ta Bченr 3BaIIIUI

5. Пpoведrнн,{ ЛекЦiй з нaвчa;rЬниx

дисциплiн, щo зaбезПrчyloTь фopмyвaння
пpoфеоiйниx кoМпrтентнoстей' нayкoBo-

пr.цaгoгiчниМи (нayкoвими) пpaцiвникaми,

якi e визнaIIиMи пpoфесioнaлaMи з

,цoсвi.цoм poбoти зa фaхoм (мiнiмaльний

Гoлoвa кoмiсiT B.П. Хopyжий



Haзвa пoкtlЗникa (нopмaтивy)

Знaчення

Пoк€lзIIикa

(нopмaтивy)

лpyгий
(мaгiстеpcький)

piвень

Фaктичне
знaЧrнн,I
пoкzlзникa

BiДxилення

фaктиннoгo
знaЧrння

пoкaзникa вiд
IIopMaтиB-

нoГo

вiдcoтoк BиЗнaчrнoi нaвчa;lьниM ПЛaIIoM

кiлькoотi гo.цин)

1 ) дoслiдницькoi, yпpaвлiнськoi,

iннoвaцiйнoi aбo твopuoi poбoти зa фaxoм

15 20 +5

2) щaктиuнoi poбoти зa фaxoм

6. ПpoведrнIUI Лекцiй, пpaктичних'

сrмiнapоькиx тa ЛaбopaTopllиx ЗaIUITЬ,

з.цiйонення нayкoвoгo кеpiвництвa

кypcoBиI\4и, .ципЛoMHиМи poбoтaми

(пpoектaми), дисеpтaцiйними

.цoслi.цrкенIUIMи llayкoBo-Педaгoгiuними
(нayкoвими) пpaцiвникaми' piвень

нayкoвoТ тa пpoфесiйнoТ aктивнoстi

кo)кнoгo з якиx зaовiдтyстЬcя BикoнaнIUIМ

зa oсTaIIЕi п'ять poкiв не Менше тpЬox
yMoB' з€BIIaчениx y гryнктi 5 пpимiтoк

пiдгryнкти 1-1б
гryнктy 5
пpимiтoк

пiдгryнкти
, l , ,2 ,з ,4 ,

7  ,8 ,9 ,  r0 ,
| | ,  |з ,74,

15,  16
пyнкry 5
пpимiтoк

7. HaявнiсTь BиПyскoвoТ кaфедpи iз

спrцiaльнoi (фaxoвoi) пiдгoтoвки, якy

oчoЛюс фaxiвець вiДпoвiДнoТ aбo

спopiдненoi нayкoвo-пrДaгoгiчнoi

спецiaльнoстi:

1) з нayкoBиМ сTyIIrнеМ.цoктopa нayк тa

BчеIIиM звaнн,IМ

2) з нayкoBиМ стyпенrМ тa BчениМ зBaнIIJIM + -г

3) з нayкoBиM стyпrнем aбo BчеIIиM

зBaIIIU{М

8. HaявнiстЬ Тpy.цoBиx дoгoвopiв
(кoнщaкгiв) з yсiмa нayкoBo-

пе.цaгoгiчниМи пp aцiвник aмтц тa/ aб o

нaкaзiв пpo пpийrrятгя Тx нa poбoтy

+ +

Гoлoвa кoмiсiТ
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BiДхилення

фaктиuнoгo
Знaчення

пoкaзникa вiд

IIopMaTиB-

нoГo

Фaктичне

знaчrння
пoкzlзЕикa

Знaчення

ПoкaЗникa
(нopмaтивy)

дpyгий
(мaгiстеpський)

piвень

Haзвa Пoкaзникa (нopмaтивy)

2. Tеxнoлoгiчнi BиMoгII

щoДo мaтеpiaльнo.технiчнoгo зaбeзпечення oсвiтньo.пpoфесiйнoi дiяльнoстi y

Пpo"aлж.""" o.ui'*'"o-"poф..iй'oi Дi",l"o.'i

5. Зaбез''еченiсть кoMп' IoтlpIIиMи

poбo.rими мiсцями, лaбopaтopiями,

пoлiгoнaми, oблa.цнaIIIIJIМ' ycтaTкoBaI{I{яM'

неoбxiдниMи,цJIя BикoнaнIUI I{aBчitJIЬниx

плaнiв
3. Teхнoлoгiчнi BиMoги

шloДo нaBчaЛЬнo.Mетo.цичEoгo зaбезпеченпя oсвiтньo.пpoфесiйнoi,цiяльнoстi y

сфеpi вищoi oсвiти

пpo*д*.нняoовГ'нuo-''poф..iй'oТДi"nu.'o.fl

3. Haявнiсть poбoнoi пpoГpaМи з кo}кнo1

IIaBчaЛьнoi .цисциплiни нaвчa.пьнoгo пJIaнy

4. HaявнiоTЬ кoМплексy IIaBчaJIЬнo-

MетoДичнoгo зaбезпеЧення з кoжнoi

IIaBчtшЬнoi .циcциплiни нaвчaльнoГo пЛaнy

5. HaявнiстЬ пpoгpaMи пpaктиuнoi

пiдгoтoвки, poбo.rиx ПpoгpaМ пpaктик

6. Зaбезпечrнiсть сry,Центiв нaBчtLJIЬниМи

мaтеpiaлaми з кoжнoi нaвчaльнoТ

дисциплiни IIaBЧiшьнoгo ПЛaнy

7. HaявнiсTь мrToдичних мaтеpiaлiB дЛя

пpoве.цrншI aтестaЦiТ здoбyвaчiв
4. Tехнoлoгiчнi BиMoги

щoДo iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення oсвiтньo.пpoфесiйнoi дiяльнoстi y сфеpi вищoi

Пpoвaдження oсвiтньo.пpoфесiйнoi Дiяльнoстi

3. Haявнiсть oфiцiйнoгo веб-сaйry зaкJla.цy

oсвiти, нa ЯкoМy poзмiщенa oснoвнa

Гoлoвa кoмiсii
B.П. Xopyжий



Haзвa пoкaзникa (нopмaтивy)

Знaчення

Пoкilзникa

(нopмaтивy)

ДpуrI4r4
(мaгiстеpський)

piвень

Фaктичне
знaчeннlI

пoкtlзникa

Biдхилення

фaктиuнoгo
знaЧrнн,I

пoкaзникa вi.ц
IIopМaTиB-

!{oгo

iнфоpмaцiя пpo йoгo Дiяльнiсть (сщyктypa,

лiцензii тa сеpтифiкaти Пpo aкpеДитaцiro,

o свiтня/oсвiтнь o. нayкoв a/ видaвниla/

aтестaцiйнa (нayкoвиx кaдpiв) дiяльнiоть'
нaвчaльнi тa нayкoвi стpyкrypнi пiдpoздiли

тa ix оклa.ц, пеpелiк IIaBчaJIЬIIих .цисциплiн,
IIpaBилa пpийoмy, кoнтaкTIIa iнфopмaцiя)

4. HaявнiотЬ rЛrlсгpoннoгo pесypсy ЗaкJlaДy

oсвiти, яwтiц мiстить IIaBчitJIьIIo.метoдиuнi

мaтеpiaли з IIaBч€шЬних Дисциплiн

IIaBчaЛЬнoгo плaнy, B ToIиy числi в систrмi

Дистaнцiйttoгo IIaBчaння (мiнiмaльний

вi.цсoтoк IIaBч€шьних .цисциплiн)

60 60

Гoлoвa експepтHoi кoмiсii:
пpoфeсop кaфедpи BoДoПoсTaЧaнIIЯ Ta
вoДoвiДвеДeння КиiЪськoгo нaцioнЕlJlЬнoгo
yнiвepситетy бyдiBIIицTBa тa apxiтекTypи,

ДoкTop теxнiчниx нayк, пpoфесop

Експеpт:
ДoцelrT кaфедpи Bo,цoпo сТ aЧaъTLIЯ,
вo.цoвiДвe.цeннЯ тa бypoвoi спpaви
Haцioнaльнoгo yнiвepсиTeTy Bo,цIIoГo
ГoсПoДapствa i пpиpoДoкopисTyBal{н,l'
кaH,циДaT теxнiчниx нayк',цoцеIIT

" / Б

<<З експepтни
Pектop

B.П. Хopylкий

C.Ю. Mapтинoв

B.M. Бaбaев

f lосР]iи )\
О ..кNi lq.мltьK?r2^ *

ф 
*]'qqN"-/--:ъ\" 

?' "^,у
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Гoлoвa кoмiсii B.П. Xopyяtий



IIOPIBIIЯЛЬIIA TAБЛицЯ
кpиTeрiъ Ta BиMoг Дo aкpeДиTaцi.i

зa oсвiтньo.пpoфeсiйнoю ПpoгpaМoк)
PaцioнaлЬIIе Bикopистaння i oхopoнa Bo.цних peсypсiв

iз спецiaльнoстi 192 БyдiвницTBo тa цивiльнa iняtенepiя
гaлyзi зHaIIь 19 ApxiтекTypa тa бyдiвницTвo

Haзвa пoк€lзникa (нopмaтивy)

Знaчення
пoкzlзникa

(нopмaтивy)
зa oсвiтнiм
сTyIIе[IеM

Фaктичне
знaЧенн,I
Пoкulзникa

Biдхилення
фaктиuнoгo

Знaчення
IloкflЗIIикa

вiд нopмa-
TиBtIoгo

Якiснi хapaкTepистики пi.Цгoтoвки фaхiвцiв
6. Умoви зaбезпечення Деpяtaвнoi
гapaнтii якoстi BиЩoi oсвiти
6.1. Bикoнaн}UI нaвЧi}ЛЬнoгo плalry зa
ПoкttЗникaми: ПеprЛiк нaвчa.пьниx
.цисциплiн' гo.цини' фopми кoнтpoЛЮ'
%

100 100

6 .2. Пiдвищенн,I квaлi фiкaцiТ
виклa.цaчiв пoстiйнoгo скJIaДy зa
oстaннi 5 poкiв. o/o

100 100

6.3. Чисельнiсть нayкoBo-педaгoгiнниx
(педaгoгi.rниx) пpaцiвникiв, щo
oбслyгoвyтoть спецiaльнiсть i
пpaщoroTЬ y IIaBч€tJIЬнoМy зaклa,цi зa
oсIIoBIIиM мiсцем poбoти, якi
зaймaються BДoскoнaленIlяМ
IIaBч€LJIЬнo-Мrтo.цичнoгo зaбезпrЧrнIUI.
IIayкoBиI\{и .цoслiДrкенIIяMи'
шi.цгoтoвкoro пiдpy.lникiв тa
IIaBчzlJIЬHиx пoсiбникiв. o/o

100 100

7. Pезyльтaти oсвiтньo-пpoфесiйнoi
дiяльнoстi (piвень пi.цгoтoвки
фaхiвцiв), не менtше, o/o

7.l. PiвенЬ ЗнaнЬ стyдентiв з
ryмaнiтapнoi тa сoцiaльнo-екoнoмiчнoi
пiдгoтoвки:
7 .L.|. Успirшнo викoнaнi кoнтpoльнi
зaвдaння,Yo

90 100 +10

7 .|.2. Якiснo викoнaнi кorrгpoльнi
ЗaB.цaнI{я (oцiнки (5) i <<4>>)'o^

50 91,7 +4I,',7

,7.2Piвeнь зIIaHЬ сry,Центiв з "
Пpиpo.цничo-нayкoвoТ
(фyндaментaльнoi) пi.цгoтoвки :

Гoлoвa кoмiсiТ B.П. Хopyжий



Haзвa пoкzlзникa (нopмaтивy)

Знaчення
пoкzlзникa

(нopмaтивy)
зa oсвiтнiм
сTyпенrМ

Фaктичне
знaчeння
Пoкilзникa

Biдxилення
фaктиuнoгo
знaЧrння
пoкaзникa
вiд нopмa-

TиBнoгo
l.z.| у сп1шI}Io викoнaнi кoнтpoльнi
зaвдaння,Yo

90 не пеpедбaченo нaBчiшЬниМ
ПлaнoМ

l .z.Z .7IK|cHo Bикoнaнt кoнщoльнi
ЗaB.цaншI (oцiнки (5>> i <<4>>\. уn

50 не пеpедбaченo IIaBЧzшЬI{иM
пЛaIIoM

/.J. rlвснЬ ЗнaнЬ сry.Центtв зi
спецiaльнoi (фaхoвoi) пiдгoтoвки :
l .J. |. y сПlшнo викoнaнi кoнтpoльнi
зaвдaння.Yo

90 100 +10

l . Z.z. .}lк1снo викoнaнi кoнщoльнi
зaB,цaншl (oцiнки ((5) i <<4>>\.уo

50 91,7 +41,j

o. \JpГaнlзaцш нayкoвoi noбoти
б.r. f1aяBIIlсTЬ y стpyкrypi
IIaBчaJIЬнoгo зaкJlaДy нayкoBиХ
пiдpoздiлiв

-г -г

6.2. учacTь сryдентiв y нayкoвiй
poбoтi (нayкoвa poбoтa нa кaфедpaх тa
в лaбopaтopiяx, yЧaстЬ B l{ayкoBиx
кoнфеpенцiях, кoнкypсax, BистaBкax'
пpoфiльниx oлiмпiaдaх тoщo)

-г +

Гoлoвa eкспеpTIIoi кoмiсii:
пpoфесop кaфeдpи Bo.цoпocTaчaнIUI Ta
вoдoвiдве.цення КиiЪськoгo нaцioн€tJlЬIloгo
yнiвepситeтy бyдiBницTBa Ta apxiTeкTypи,
ДoкTop тexнiчниx нayк, пpoфесop

Експеpт:
ДoцeнT кaфедpи Bo.цoПoсTaчaння,
водoвiдвe.цeння тa бypoвoi спpaви
HaцioнaлЬнoГo yнiвepситеTy Boднoгo
ГoсПoДapствa i пpиpo.цoкopисTyBaннЯ'
кaн.ци.цaT тexнiчниx нayк' .цoцеIIT

n-Ф,

<<З експеpTIrи

Peктop

B.П. ХopужиЙ

с.Ю. Mapтинoв

B.M. Бaбaев

B.П. Хopylкий

ffi;:::#.дi."J-Р;.{,л,.

жffi
Гoлoвa кoмiсiТ


