
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 21151 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 
водні технології

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 
водні технології

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 316

Повна назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 
Бекетова

Ідентифікаційний код ЗВО 02071151

ПІБ керівника ЗВО Бабаєв Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.kname.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/316

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 21151

Назва ОП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

іноземних мов; вищої математики; фізики; правого забезпечення 
господарської діяльності;  історії і культурології; філософії і політології; 
охорони праці та безпеки життєдіяльності; хімії та інтегрованих 
технологій; механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології; 
земельного адміністрування та геоінформаційних систем; технології 
будівельного виробництва і будівельних матеріалів; економіки; 
теоретичної і будівельної механіки; комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 169657

ПІБ гаранта ОП Айрапетян Тамара Степанівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

tamara.ayrapetyan@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(099)-752-65-66

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-707-33-40

Сторінка 2



          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Історія кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод (ВВіОВ) Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) сягає у 1922 рік, коли в м. Харків був 
створений Загальноукраїнський технікум комунального господарства, який мав статус вищого навчального закладу. 
В цьому році почав свою викладацьку діяльність перший завідувач і засновник кафедри М. І. Казас, який читав курс 
лекцій з санітарної техніки (http://surl.li/azkue). Наразі на кафедрі ВВіОВ здійснюється професійна підготовка 
здобувачів вищої освіти в галузі проєктування, моніторингу, експлуатації, вдосконалення і реконструкції споруд та 
інженерного обладнання об’єктів промисловості та міського господарства, де використовують воду або контролюють 
її якість.
Досвід підготовки фахівців для водогосподарських комплексів реалізувався в освітньо-професійній програмі 
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» (ОП ГБтаВТ) спеціальності 194 Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології, яка була започаткована у 2017 р. згідно з наказом МОН України 
від 10.03.2017 р. № 43-л. Перший набір здобувачів освіти на освітню програму відбувся у 2018 році.
Розробку ОП ГБтаВТ було здійснено з метою реалізації Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова на 2016–2020 
та 2021–2025 рр. (http://surl.li/azwty), яка спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців для міського 
господарства, здатних забезпечувати територіальний розвиток на національному, регіональному та місцевому 
рівнях.
До розробки ОП ГБтаВТ були залучені науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри ВВіОВ за фахом, з яких була 
сформована робоча група. До розробки програми були залучені роботодавці та випускники Університету, які є 
професіоналами-практиками.
Розробка ОП ГБтаВТ у 2017 році (http://surl.li/azyyf) здійснювалася на підставі чинної на той час редакції НРК. 
У 2019 році ОП ГБтаВТ (http://surl.li/azwud) була оновлена відповідно проєкту Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти.
Після затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 
водні технології для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти наказом Міносвіти № 374 від 04.03.2020 року у 
2020 р. була затверджена нова редакція освітньої програми (http://surl.li/azyyg). 
Відповідно до «Положення про освітні програми» ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (http://surl.li/afeec), здійснюється 
періодичний перегляд та оновлення ОП ГБтаВТ із залученням роботодавців, академічної спільноти, здобувачів 
вищої освіти та інших зацікавлених осіб.
З метою вдосконалення підготовки фахівців, врахування змiн на ринку працi та в потребах фахiвцiв даноi 
спецiальностi, а також нових досягнень науки в предметнiй областi в 2021 році була затверджена нова редакція ОП 
ГБтаВТ (http://surl.li/azyyh).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 13 13 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 10 10 0 0 0

3 курс 2019 - 2020 7 7 0 0 0

4 курс 2018 - 2019 12 11 1 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 21151 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології
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другий (магістерський) рівень 21156 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 129449 29742

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

129449 29742

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 521 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 2021_ОП_194_Б ОБ.pdf EuLxtv/J4kuD4O6gFP4W4tqP/7fcNPDBt3V1H8XgyNo=

Освітня програма 2020_ОП_194_Б.pdf 8hmSzBTfztl1dfKmVEcvDqqyBe3KZQNZX1VzIIZ7tMk=

Освітня програма 2019_ОП_194_Б.pdf qUmN4ZUY9ku3dmGAhn8GY4t76KnzFheilN6kRO7jFm
U=

Освітня програма 2017_ОП_194_Б.pdf D3LYV+Hnp0gYgSra8x0yiqBGxjCDlYZgTrvh1s2CNWI=

Навчальний план за ОП 2020_НП_194 бак.pdf IXczghe+FfN4JQt4il8CK5A/OLpBrPh0e0VYt9441f4=

Навчальний план за ОП 2019_НП_194 бак.pdf 4e9bAXOAdzI9hBI52CGKJ1qrOsJlMpgl905Jwp2yL2o=

Навчальний план за ОП 2017_НП_194 бак.pdf 5AQ7PWSxmZFBTWvuXUFjdvSrezkOKr+5NPAOKhz25J
4=

Навчальний план за ОП 2021_НП 194 бак.pdf sK5fIWBZQnWBjgW8zbZktzENXqnYzyQn/eClZj5XLvc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2021_Рецензія 1_Рег. офіс водн 
рес.pdf

D+dQAkDxiAOOpbsVMALb09SUUzA7SLtqek0lfijZSBI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2021_Рецензія 2_Харківводоканал 
2021.pdf

TCYbwcKKvGwQd3OQV+5RsMcWTYKjdEvVlnoFPjYYf+
o=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2021_Рецензія 
3_Держводагенство.pdf

959Rr2f6vLlkYfu5FAZVXGI+4nM9OcGbas8Bu3f862g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2020_Рецензія 1, 2.pdf 1ZdIuKFjVrqC7LUd7CznyOO8eJgGC07iBtmRu2iLj9g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2019_Рецензія 1, 2.pdf 32NmJLOgtiPkZTS7AGxiO0G5t3p/q7QzpmB4q8l5qJU=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в 
процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теоретичних знань для проєктування, 
будівництва, експлуатації та реконструкції гідротехнічних, водогосподарських і природоохоронних об’єктів. 
Досягнення мети ОП ГБтаВТ ґрунтується на принципах фундаментальності, послідовності та індивідуалізації 
навчання, цілісності надання знань, практичної спрямованості отриманих компетентностей.
Особливості ОП:
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- сформована з урахуванням вимог сталого розвитку;
- зосереджена на вирішенні якісних та кількісних задач з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та 
відведення стічних вод;
- орієнтована на знаходження оптимальних інженерних рішень під час вибору водних технологій, конструкцій 
об’єктів, ресурсо- та енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності;
- акцентування на практичій складовій: здобувачі освіти проходять на підприємствах різних форм власності 
технологічну, виробничу та переддипломну практики (ОК 36, ОК 37, ОК 38), які спрямовані на вивчення сучасних 
проблем професійної галузі та набуття практичного досвіду, знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 
достатніх для розв’язання комплексних професійних проблем.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія, бачення та стратегічні цілі Університету визначені у документі: «Стратегічний план ХНУМГ імені О. М. 
Бекетова 2021-2025» (http://surl.li/afdzq). Цілі навчання за ОП: формування у здобувачів освіти комплексу знань, 
умінь та навичок, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері гідротехнічного  будівництва, водної інженерії та 
водних технологій. Цілі ОП відповідають місії ЗВО через підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних 
забезпечувати територіальний розвиток на національному, регіональному та місцевому рівнях. Університет 
реалізовує місію через освітню, виховну, науково-дослідницьку, виробничо-господарську, міжнародну діяльність та 
інші напрями. ОП сприяє досягненню стратегічних цілей Університету, зокрема щодо освітньої діяльності: 
здійснюється вдосконалення змісту освіти та актуальності освітніх пропозицій; проводиться підвищення якості 
освітньої діяльності, особистісного розвитку здобувачів; підтримується створення середовища, сприятливого для 
навчання та розвитку особистості здобувача; стимулюється підвищення кваліфікації персоналу випускової кафедри.          

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Освітня програма акредитується вперше; випуск здобувачів вищої освіти за ОП ГБтаВТ здійснюється вперше. Під 
час перегляду ОП ГБтаВТ у 2021 році враховані пропозиції здобувачів вищої освіти, зовнішніх стейкхолдерів та 
викладачів. Під час обговорення ОП ГБтаВТ (протокол методичного семінару № 4 від 08.02.2021, протоколи 
засідання кафедри ВВіОВ № 10 від 11.02.2021, № 13 від 12.04.2021) розглядали питання наповнення навчальних 
дисциплін для якісного забезпечення компетентностей та результатів навчання за ОП, підвищення рівня підготовки 
випускників та розширення можливостей їх працевлаштування. Наприклад, О.Коробцов, здобувач гр. ГБтаВТ 2018-
1 акцентував на необхідності набуття вміння використовувати методи вибору, розробки та проєктування інженерних 
споруд, технологічних схем і систем водної інженерії. Пропозиції здобувачів враховані під час формулювання 
компетентностей та результатів навчання (ФК21, РН21) в редакції ОП 2021 р.
Результати опитування студентів за ОП ГБтаВТ є предметом обговорення НПП кафедри ВВіОВ. 
Вплив здобувачів вищої освіти на зміст ОП здійснюється через студентське самоврядування, представники якого 
беруть участь у роботі всіх колегіальних органів з моніторингу якості нормативних документів.

- роботодавці

Інтереси та пропозиції роботодавців враховувались шляхом їх залучення до обговорення ОП ГБтаВТ, зокрема 
організовувались зустрічі, науково-практичні конференції, спільні професійні заходи для здобувачів вищої освіти та 
науково-педагогічних працівників (протокол методичного семінару № 5 від 09.04.2021, протоколи засідання 
кафедри ВВіОВ № 10 від 11.02.2021, № 13 від 12.04.2021). 
Так, головним інженером КП «Харківводоканал» В.В.Паболковим було наголошено на необхідності викладання за 
ОП дисциплін, пов’язаних з підвищенням ступеня безпеки та надійності систем водної інженерії.
Представник Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області О.Є. Валуєв відзначив об’єктивну 
необхідність розширення освітніх компонентів з визначення впливу природокористування на довкілля, 
обґрунтування заходів з природооблаштування територій.
Представник ТОВ «Водоцентр» В.Я.Кобилянський зазначив доцільність перегляду сертифікатної програми 
«Хімічний моніторинг забруднювачів у системах водного господарства» та результатів вивчення навчальних 
дисциплін, які її складають.
Пропозиції роботодавців були враховані під час розробки ОП ГБтаВТ.

- академічна спільнота

Вплив академічної спільноти на якість ОП ГБтаВТ здійснюється через моніторинг відповідності освітніх програм 
нормативним документам і надання пропозицій щодо поліпшення якості підготовки фахівців. Пропозиції 
академічної спільноти враховуються через обговорення на засіданнях кафедри, науково-методичних семінарах із 
залученням здобувачів освіти та роботодавців. 
У результаті такої співпраці у редакції ОП 2021 р. проведено перегляд назв та змісту освітніх компонентів; з метою 
вдосконалення структурно-логічної схеми вивчення освітніх компонентів змінені семестри для окремих ОК (ОК6 
перенесено у 4 семестр, ОК21 перенесено у 6 семестр); кореговано і конкретизовано формулювання 
компетентностей та результатів навчання блоку вибіркових освітніх компонентів; запропоновані освітні траєкторії в 
ОП. 
НПП запропонували вибіркові дисципліни, які забезпечуватимуть більш глибокі знання, ґрунтовнішу практичну 
підготовку, формування освітніх траєкторій. Наприклад, до переліку вибіркових освітніх компонентів введені 
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навчальні дисципліни: «Системи відведення і очищення поверхневого стоку» (пропозиція гаранта ОП ГБтаВТ доц. 
Айрапетян Т.С.); «Інженерні вишукування у гідротехнічному будівництві та водній інженерії» (пропозиція старшого 
викладача кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології Гаврилюк О.В.), «Оцінка надійності систем 
водної інженерії» (пропозиція доцента кафедри ВВіОВ Дегтяр М.В.) з відповідними компетентностями та 
результатами навчання.

- інші стейкхолдери

До обговорення змісту та результатів навчання за ОП ГБтаВТ долучаються випускники кафедри ВВіОВ 
спеціальностей 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології та 192 Будівництво та цивільна 
інженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти, фахівці як комерційних, так і державних організацій (КП 
«Харківводоканал», ГК «Екополімер», ПГ «Екотон») та структур управління. Пріоритетним напрямом розвитку та 
вдосконалення ОП ГБтаВТ є забезпечення підготовки конкурентноспроможних фахівців для сучасного ринку праці. 
Висуваються вимоги до підсилення фундаментальної інженерної підготовки бакалаврів, виконання розрахунків 
параметрів водних потоків, інженерних мереж, елементів об’єктів професійної діяльності. Ці побажання були 
реалізовані під час розроблення та перегляду змісту таких компонентів, як ОК17. Технічна механіка рідин і газів , ОК 
25 Курсова робота «Розрахунок та проєктування гідротехнічних споруд», ВК П2.1.2 Курсовий проєкт «Комплекс 
споруд з очищення стічних вод», ВК П5.1.2 Курсовий проєкт «Комплекс споруд з очищення природних вод» та ін.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

У даний час випускники за ОП ГБтаВТ є затребуваними на ринку праці, та з року в рік потреби в таких фахівцях 
зростають, що пов’язано з необхідністю проєктування та будівництва сучасних водогосподарських об’єктів і 
технологічних схем водопідготовки та водоочищення у промисловості, сільському та комунальному господарствах, 
здійснення експлуатації, реконструкції та модернізації об’єктів професійної діяльності.
Цілі та програмні результати навчання за ОП ГБтаВТ відображають тенденції розвитку спеціальності на ринку 
праці, що підтвержується на зустрічах з фахівцями провідних профільних підприємств та за відгуками під час 
обговорення напрямів розвитку ОП. Співпраця з роботодавцями дала можливість реалізувати в ОП запити на такі 
компетентності як здійснення пошуку нових технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження 
перспективних природоохоронних розробок і сучасного обладнання; раціональний вибір ефективних технологічних, 
конструкційних і проєктних рішень об’єктів профеійної діяльності. З огляду на це проводився підбір обов’язкових і 
вибіркових освітніх компонентів.
ОП враховує зміни у загальних тенденціях спеціальності та відповідність вимогам сучасного ринку праці. 
Результатом є щорічний перегляд її змісту, врахування результатів вступної кампанії, потреб стейкхолдерів, досвіду 
академічної спільноти інших ЗВО України.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Цілі та програмні результати навчання ОП ГБтаВТ було сформульовано з урахуванням потреб у кваліфікованих 
інженерних кадрах в Україні, зокрема у Харківському регіоні. Під час формулювання цілей та програмних 
результатів враховано галузевий контекст відповідно до сучасних вимог та стандарту вищої освіти. 
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП, було проаналізовано можливості її розвитку з 
урахуванням регіонального контексту. Відповідно до «Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 р.» 
(http://surl.li/baksg) важливість стратегічних цілей «Забезпечення високої якості життя населення на всьому 
просторі регіону», «Забезпечення чистого оточуючого середовища на всьому просторі регіону» визначається 
значним потенціалом Харківщини, який є одним з пріоритетних напрямків розвитку регіону. Відповідно, 
регіональний контекст врахований шляхом формулювання в ОП таких компетентностей та програмних результатів 
навчання, які будуть сприяти у вирішенні завдань забезпечення населення надійним водопостачанням і 
водовідведенням, якісною питною водою, проведення робіт із реконструкції і модернізації систем централізованого 
водопостачання та водовідведення, зменшення викиду в природні водні об’єкти неочищених і недостатньо 
очищених стічних вод, запровадження ефективної системи моніторингу якості води.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формування цілей та програмних результатів навчання за ОП ГБтаВТ було враховано досвід вітчизняних 
ЗВО, проводився моніторинг аналогічних ОП, які є у відкритому доступі: Національний університет водного 
господарства та природокористування, Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний 
університет будівництва i архітектури, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Дніпровський 
державний аграрно-економічний університет. 
Робочою групою були враховані кращі практики поєднання класичної підготовки інженерів із впровадженням 
студентоцентрованого підходу. Запозичені кращі практики: можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів вищої освіти шляхом вибору освітніх компонентів з їх переліку;  доповнено перелік вибіркових 
освітніх компонентів з метою посилення у здобувачів освіти загальних та спеціальних компетентностей, які 
необхідні для професійної діяльності; забезпечення можливості формування критичного мислення, здатності до 
розв’язання проблем. 
Під час розроблення ОП ГБтаВТ прямих контактів з представниками закордонних ЗВО не здійснювалося, але був 
проведений аналіз інформації щодо змісту підготовки фахівців з аналогічних спеціальностей, наприклад, в The 
Hamburg University of Technology (http://surl.li/baksj), Okanagan College (http://surl.li/baksl).
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено наказом МОН України № 374 від 04.03.2020. Редакції 
ОП ГБтаВТ 2020 та 2021 рр. відображають його вимоги. Освітні компоненти ОП ГБтаВТ мають послідовний 
взаємозв’язок, що створює комплексність отримання знань та програмних результатів навчання, про що свідчить 
структурно-логічна схема. Всі освітні компоненти обов’язкової частини ОП дозволяють досягти всіх результатів 
навчання, визначених стандартом вищої освіти, що відображено у матриці забезпечення програмних результатів 
навчання відповідними компонентами освітньої програми.
В редакції 2021 року в ОП ГБтаВТ передбачені додаткові програмні результати: РН20. Визначати і враховувати 
вимоги до інженерної діяльності, що зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку систем і об’єктів 
професійної діяльності; РН21. Здійснювати вибір, розробку та проєктування споруд, технологічних схем і систем 
водної інженерії, які задовольняють встановлені вимоги, що передбачає обізнаність про нетехнічні аспекти, обрання 
і застосовування адекватної методології проєктування. 
Забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми наведено в ОП та 
таблиці 3 Додатку ВСО.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти був затверджений та введений в дію наказом МОН України № 374 від 
04.03.2020 р.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП ГБтаВТ повністю відповідає об’єкту вивчення та діяльності, теоретичному змісту предметної області - 
теоретичні основи гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. 
Підготовка здобувачів за ОП ГБтаВТ здійснюється шляхом теоретичної, практичної підготовки у сфері створення і 
функціонування об’єктів водної інженерії; узагальненням результатів проєктних робіт, проходженням навчальної, 
виробничої, технологічної, переддипломної практик; виконанням кваліфікаційної роботи. 
Для здобуття бакалаврами теоретичних знань і практичних умінь та навичок, достатніх для успішного виконання 
професійних обов’язків було введено такі освітні компоненти:  
1. «Розрахунок та проєктування гідротехнічних споруд», «Теоретичні основи технології очищення води», 
«Експлуатація водогосподарських систем і споруд», «Технологія та організація водогосподарського будівництва», 
«Гідравлічні та аеродинамічні машини», «Водопровідні системи і споруди», «Водовідвідні системи і споруди», 
«Інженерна геологія», «Інженерна гідравліка», «Будівельне матеріалознавство», «Хімія води» – спрямовані на 
формування навиків розв’язання практичних інженерно-технічних задач в області функціонування 
водогосподарських комплексів відповідно до нормативних вимог;  
2. «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Вища математика», «Фізика», «Хімія», «Теорія і практика 
правозастосування» – спрямовані на формування комплексу знань та навичок застосування відомих теорій, 
концепцій, принципів вирішення теоретичних та практичних завдань професійної діяльності;  
3. «Основи гідротехнічного будівництва», «Комплексне використання і охорона водних ресурсів», «Водна інженерія 
та водні технології» – спрямовані на формування світогляду сучасного фахівця та формування практичних навиків 
за спеціальністю;  
4. «Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій» – спрямований на  оволодіння інформаційними та 
комунікаційними технологіями та використання спеціалізованого програмного обладнання.  
Відповідність предметній області забезпечують обов’язкові освітні компоненти програми (39 ОК – 180 кредитів), 
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включаючи практики, підготовку і захист кваліфікаційної роботи.
Для теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти використувуються інструменти та обладнання: 
геодезичні прилади, будівельне обладнання, контрольно-вимірювальні прилади, засоби технологічного, 
інформаційного, інструментального, метрологічного та діагностичного забезпечення, які необхідні для розв’язання 
прикладних задач в будівництві та водній інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В Університеті запроваджено процедуру вільного вибору, яка дозволяє здійснювати формування індивідуальної 
освітньої траєкторії. В усіх ОП на дисципліни за вибором здобувача освіти відведено не менше 25 % від обсягу 
підготовки. На ОП вибіркова складова формується з трьох частин:  
1. Дисципліни, які забезпечують загальні компетентності, обираються з переліку дисциплін (3 та 4 семестр; по 1 
дисципліні з переліку з п’яти для кожного семестру);  
2. Сертифікатні програми, які формують професійні та/або загальні компетентності, складаються з трьох дисциплін 
(5, 6, 7 семестр). Перелік сертифікатних програм пропонується для спеціальності або групи спеціальностей.  
3. Набір з переліку дисциплін, які формують фахові компетентності (5-8 семестри: вибір однієї з декількох ОК та 
блоку). 
Індивідуальна освітня траєкторія забезпечується також завдяки: участі у програмах академічної мобільності; 
диференціації завдань до практичних робіт, самостійної роботи, індивідуального навчання, відповідно до яких, 
наприклад, пропонується вибір тем курсових проєктів; можливістю вибору місця проходження практики; 
врахуванню побажань здобувачів під час формування тем кваліфікаційних робіт.
Процедура вибору здобувачами індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу (http://surl.li/amsxw) та наказами про організацію вільного вибору у відповідному семестрі 
(http://surl.li/aznzc) 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом відкритого голосування на Web-порталі Університету в 
особистому кабінеті здобувача. Вибір регламентується щорічними наказами, Порядком вільного вибору навчальних 
дисциплін. На головному сайті університету розташовується  оголошення про вільний вибір здобувачів освіти (як 
правило вересень, лютий), яке включає термін проведення вільного вибору, перелік груп, які беруть участь у виборі, 
контактні телефони та активні посилання (http://surl.li/azyym). За цими посиланнями здобувач має можливість 
ознайомитись з презентаціями дисциплін. 
Блоковий вибір організовано шляхом подання відповідних заяв до профільного інституту. 
Після обробки результатів голосування формуються віртуальні групи, корегується розклад та навчальне 
навантаження викладачів. 
Ознайомлення здобувачів освіти з переліком дисциплін здійснюється:  
- через систему дистанційного навчання Moodle, шляхом розміщення презентацій курсів, дистанційних 
консультацій викладачів; 
- на офіційному сайті кафедри (робоча програма навчальної дисципліни з інформацією щодо змісту, порядку 
оцінювання, технології викладання та очікуваних результатів навчання);
- шляхом проведення презентацій індивідуальних траєкторій навчання на випускових кафедрах, зокрема 
організацій зустрічей (он-лайн зустрічей) з викладачами дисциплін.
Вивчення дисциплін за вільним вибором здобувачів освіти розпочинається для: дисциплін, які забезпечують 
соціально-гуманітарну складову підготовки та загальні компетентності – з 3 семестру; сертифікатної програми – з 5 
семестру; дисциплін, які формують професійні компетентності – з 5 семестру.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає формування фахових компетентностей, необхідних для 
подальшої професійної діяльності. Практична підготовка забезпечується практичними та лабораторними 
заняттями, навчальними практиками, екскурсійними візитами на профільні підприємства, та спрямована на 
формування таких фахових компетентностей, як: ФК2, ФК4, ФК6, ФК13, ФК14, ФК16, ФК19, ФК20, ФК21.
Загальні положення організації практичної підготовки здобувачів на рівні Університету регламентуються: 
Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amsxw), Положення про проведення практики 
студентів (http://surl.li/krnf). Зміст практичної підготовки регламентується програмами практик, які розробляють 
керівники практик відповідно навчального плану та навантаження.
Загальний обсяг практик - 11 кредитів: навчальна (2 кр.), технологічна (3 кр.), виробнича (3 кр.), переддипломна (3 
кр.). Терміни проведення практичної підготовки визначаються графіком навчального процесу. По закінченню 
практик відбувається відкритий захист відповідних звітів.
Важливу роль у формуванні змісту практики відіграє співпраця з роботодавцями, з якими укладені відповідні 
договори. Здобувачі вищої освіти можуть самостійно обирати для себе місце проходження практики, за умови 
забезпечення цією базою виконання програми практики та укладання договору. Здобуті здобувачами 
компетентності під час проходження практики мають достатній рівень для моделювання майбутньої професійної 
діяльності.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
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результатам навчання ОП

Соціальні навички (soft skills) є невід’ємною складовою результатів навчання за ОП ГБтаВТ, що дозволяє 
здобувачам впродовж всього періоду навчання сформувати загальні компетентності (ЗК1-ЗК10). На формування soft 
skills спрямований зокрема зміст дисциплін: Іноземна мова за професійним спрямуванням, Філософія, Українські 
історико-гуманітарні студії, Теорія і практика правозастосування, Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 
тощо.
В освітньому процесі також використовуються методи та форми навчання, які сприяють набуттю соціальних 
навичок:
- критичне мислення - окремі ОК, а також участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, 
Всеукраїнських студентських олімпіадах, захист курсових проєктів та випускової кваліфікаційної роботи;
- здатність навчатися протягом усього життя - самостійна робота, пошук інформації з різних джерел, реферати, 
доповіді, дискусії;
- адаптивність - лабораторні та практичні заняття, бесіди, конференції, ділові ігри;
- соціальний інтелект - командні методи навчання, «мозковий штурм», робота над проєктами;
- комунікативні та презентаційні навички - конференції, доповіді, участь у презентаційних заходах 
(http://surl.li/bdycf). 
Такі активності сприяють швидкій адаптації здобувачів вищої освіти та спроможності використовувати неординарні 
підходи та рішення у професійній діяльності, дозволяють їм конкурувати на ринку праці.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/kqjz), навчальний 
час здобувача визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння відповідної програми 
підготовки на даному рівні вищої освіти. Загальне навчальне навантаження здобувача включає час на лекційні, 
практичні та лабораторні заняття, консультації, практики, самостійну роботу, виконання індивідуальних завдань, 
контрольних заходів. У структурі аудиторного навантаження понад однієї третини часу відведено на аудиторні 
заняття. Обсяг самостійної роботи становить 40-70% від загального обсягу дисципліни. 
З’ясування питань щодо ймовірного перевантаження здобувачів вищої освіти визначається шляхом опитування 
(http://surl.li/bdgtg) та під час зустрічей здобувачів освіти із кураторами академічних груп. Для співвіднесення 
обсягу освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів викладачами кафедри та завідувачем 
здійснюються аналіз навантаження, шляхом зворотнього зв’язку «здобувач – викладач та / або куратор – завідувач» 
та обговорення його результатів в кінці кожного семестру на засіданнях кафедри (протоколи № 9 від 25.01.2021, № 
17 від 02.07.2021, № 9 від 21.01.2022). 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології підготовка здобувачів вищої освіти за 
дуальною формою освіти не передбачена та не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://surl.li/bdguw

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом вступників на навчання за ОП ГБтаВТ для здобуття вищої освіти відбувається на конкурсній основі. 
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до Правил прийому 
(http://surl.li/bdguw). Правила прийому на навчання до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова розробляються щороку на основі 
Умов прийому на навчання до ЗВО України МОН України.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для 
здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів. Перелік 
конкурсних предметів, визначено в Додатку 4  Правил прийому (http://surl.li/bdgvb). 
Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та історії України і фахового вступного випробування 
відповідно до Правил прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/bdguw).
Програма фахового вступного випробування (http://surl.li/azywr) розробляється та оновлюється випусковою 
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кафедрою, переглядається фаховою атестаційною комісією таким чином, щоб зміст та форма фахових вступних 
випробовувань відповідали освітнім компонентам, необхідному рівню початкових компетентностей та особливостям 
ОП.
За час реалізації ОП перелік конкурсних предметів корегувався згідно умов вступу відповідного року.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу (http://surl.li/kqjz) та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, 
науково-педагогічних та наукових працівників (http://surl.li/kqjy). Всі нормативні документи знаходяться на 
офіційному сайті во вкладці "Нормативна база" (https://cutt.ly/eEx8G9z) та є доступними для всіх учасників 
осітнього процесу.
Перезарахування результатів навчання з освітніх компонентів проводиться на підставі порівняння навчальних 
програм та планів відповідної спеціальності та академічної довідки, яку надає здобувач освіти.
Здобувачеві вищої освіти, який бере участь у програмі академічної мобільності, відповідний деканат готує 
академічну довідку, яка містить інформацію про виконане ним навчальне навантаження з переліком вивчених 
навчальних дисциплін, обсягу дисципліни у кредитах. Здобувачі вищої освіти, які беруть участь у програмах 
академічної мобільності, визначають перелік модулів, які вони бажають вивчати в ЗВО та погоджують їх і програму 
академічної мобільності з гарантом освітньої програми, завідувачем кафедри та директором ННІ. Перезарахування 
курсів відбувається за умови подання у встановлений строк відповідних документів, у тому числі академічної 
довідки (Transcript of Records) з повною інформацію про назву курсу, кількість кредитів, отриману оцінку тощо, яка 
видана іноземним ЗВО.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практики застосування вказаних правил на ОП не було

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюються ""Порядком визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті"" (http://surl.li/kqkl). Відповідно до цього 
Порядку, визнання результатів навчання в неформальній та iнформальнiй освіті поширюється на освітні 
компоненти освітньої програми, за виключенням дипломного проєктування, в обсязі, що не перевищує 25% від 
обсягу кредитів обов’язкової частини відповідної освітньої програми.
Усі документи, що регламентують визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, є у вільному 
доступі для всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (https://cutt.ly/eEx8G9z). 
Також ННП та куратори академічних груп регулярно інформують здобувачів освіти про можливівсть визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОП не було

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Навчання на ОП ГБтаВТ проводиться за очною (денною) та заочною формами; за повним (4 роки) та скороченим (3 
роки) циклом підготовки.
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/kqjz) викладання та навчання за 
кожним освітнім компонентом ОП включає форми (лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійне 
навчання, індивідуальні завдання, контрольні заходи, практики) та методи навчання (інтерактивні, дослідницькі, 
словесні, практичні, наочні, дискусійні, системного аналізу). Під час проведення занять НПП віддають перевагу 
інтерактивним методам навчання, активно використовують мультимедійні засоби навчання. Навчальний матеріал 
подається за допомогою сучасних інформаційних засобів навчання – Портал дистанційного навчання Університету 
(https://dl.kname.edu.ua/), Репозиторій Університету (https://eprints.kname.edu.ua/), а також шляхом створення 
відповідних команд у середовищі Microsoft Teams. В межах ОП передбачені виїзні заняття на підприємства, що 
відповідають профілю ОП та з якими підписано відповідні договори (http://surl.li/azuip). Таке поєднання теорії та 
практики дозволяє досягти  зазначених програмних результатів навчання. Основні методичні підходи до 
викладання освітніх компонентів відображені в робочих програмах навчальних дисциплін, які знаходяться на 
офіційному сайті кафедри (http://surl.li/azywx). 
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У таблиці 3 Додатку наведено матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Провідною технологією навчання здобувачів освіти в університеті є студентоцентроване навчання, що передбачає 
спрямованість освітнього процесу на активне включення здобувачів освіти в освітню діяльність на засадах 
рівноправних партнерських стосунків, з метою розвитку їх здатності до критичного мислення, формування 
позитивної мотивації та особистісно-професійного саморозвитку. На ОП запроваджено наявність гнучких 
навчальних траєкторій; забезпеченість інформаційними ресурсами; можливість впливу здобувачів освіти на 
розробку процедур оцінювання. 
Взаємовідносини між НПП і здобувачами вибудовуються на основі взаємоповаги, діалогу і співпраці. Форми і 
методи навчання НПП обирають відповідно до змісту ОК, сучасних гнучких методик та практик викладання. 
Критерії та методи оцінювання РН, процедури контрольних заходів доводяться до здобувачів освіти заздалегідь, 
передбачена процедура апеляції (Про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/eEx8G9z).
Здобувачі освіти є членами Вченої ради університету та ННІ, беруть участь у прийнятті рішень зі всіх сфер діяльності 
університету. Діє студентське самоврядування для забезпечення зворотного зв’язку щодо вирішення проблем 
здобувачів. 
Рівень задоволеності здобувачів освіти регулярно вивчається через проведення опитувань, співбесід кураторів зі 
здобувачами, з обговоренням результатів на засіданнях кафедри. За результатами анонімного опитування більшість 
з них повною мірою задоволені методами навчання і викладання (http://surl.li/bdgtg). 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

ЗВО забезпечує самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження освітньої та наукової 
діяльності, які проваджуються на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення 
наукових досліджень і використання їх результатів. Для прикладу, використання електронних навчальних курсів, 
проведення дистанційних лекцій, вільний багатоканальний доступ до світових освітніх та наукових ресурсів через 
мережу Інтернет, індивідуалізація навчання обдарованої молоді.
Академічна свобода НПП реалізується через свободу від втручання у професійну діяльність; свободу викладання; 
проведення наукових досліджень та їх розширення; вираження власної фахової думки щодо вибору та використання 
обґрунтованих форм, методів, способів і засобів навчання. Наприклад, лектор зобов’язаний дотримуватися робочої 
програми навчальної дисципліни щодо тем навчальних занять, але не обмежений в питаннях трактування 
навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до здобувачів освіти.
Академічна свобода здобувачів освіти реалізується шляхом запровадження у навчальний процес індивідуальної 
траєкторії навчання, забезпечення можливості вільного вибору здобувачами освіти тем індивідуальних завдань та 
кваліфікаційних робіт, місця проходження практики, а також можливості вільного висловлювання власних думок та 
формування власної позиції завдяки впровадженню різноманітних методів навчання.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 
здобувачеві вищої освіти:
– у профілі освітньої програми що є частиною Інформаційного пакету Університету (http://surl.li/affbg);
– в робочих програмах навчальних дисциплін (http://surl.li/azywx);
– викладачем на першому занятті з навчальної дисципліни;
– на офіційному сайті кафедри та у відповідному курсі на платформі Moodle Університету;
– у методичних рекомендаціях до індивідуальних завдань та самостійної роботи;
– у матеріалах для підготовки до поточного та підсумкового контролю.
Підсумкові форми контролю знаходять своє відображення в графіку організації освітнього процесу, розкладі 
атестаційних тижнів. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в друкованому та 
електронному вигляді (http://surl.li/bfoba).
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є складовою 
навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Опанування здобувачами освіти вмінь та навичок дослідницької діяльності забезпечується з метою формування 
наукового апарату дослідження, вміння визначати протиріччя між фактичним станом проблеми та можливими 
варіантами її вирішення (удосконалення), здійснювати теоретичний аналіз проблеми, підбирати фактичний 
матеріал, моделювати рішення. Досягнення поставленої мети здійснюється поєднанням навчання та дослідження 
через:
- виконання курсових проєктів/робіт: ОК 25, ОК 32, ОК 34, ВК П2.1.2/ ВК П2.2.2, ВК П5.1.2/ ВК П5.2.2;
- практичних/лабораторних занять з навчальних дисциплін, які мають дослідницький характер: ОК 17, ОК 18, ОК 19, 
ОК 26, ВК П1.2, ВК П1.3, ВК П4.2, ВК П7.2;
- навчальних практик: ОК 35, ОК 36, ОК 37, ОК 38;
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- участь здобувачів освіти у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (учасники ІІ туру 2021-2022 н.р. - 
Степанова А., гр. ГБтаВТ2019-1; Коробцов О., гр. ГБтаВТ2018-1, Шипов О., гр. ГБтаВТ2018-1);
- участь здобувачів у Всеукраїнських студентських олімпіадах;
- доповіді на наукових конференціях з публікацією тез (http://surl.li/bfobq).
В Університеті діє «Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу» (http://surl.li/bakug).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів регламентує Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова (http://surl.li/amsxw ). Згідно з положенням оновлення робочих програм навчальних дисциплін 
відбувається щорічно. 
Врахування в ОП новітніх практик та технологій, пошук наукової новизни та ознайомлення із сучасними 
тенденціями розвитку галузі професійної діяльності відбувається під час стажування викладачів, участі й 
проведення міжнародних конференцій, семінарів, тренінгів; опонування та рецензування наукових робіт; 
обговорення та узагальнення інформації, отриманої від роботодавців; проведення власних наукових досліджень 
тощо. Наприклад:
- доц. Айрапетян Т.С. – за результатами науково-практичного тренінгу «Сучасні технології викладання у вищій 
школі» (наказ № 476-01 від 29.06.2021) розроблено скрайбінг-презентацію з використанням засобу візуалізації 
навчального матеріалу «Як очищуються стічні води?» за дисципліною «Технологія очистки стічних вод»;
- доц. Дегтяр М.В. – за результатами участі у 2 Interdisciplinary European studies «The best European Practices for the 
«Water security» Platform to achieve the goals of sustainable development» (наказ № 361-02 від 19.05.2021) оновлений 
лекційний матеріал дисципліни «Комплексне використання водних ресурсів» (Тема 1 Водні ресурси, їхнє значення і 
роль у житті суспільства, Тема 2 Екологія прісних поверхневих вод, Тема 5 Управління водними ресурсами, Тема 9 
Державний моніторинг водних об’єктів); впроваджено роботу з інтерактивними мапами);
- доц. Шевченко Т.О. – за результатами онлайн стажування вивчення програмного продукту «Revit. MEP» (наказ № 
240-02 від 24.03.2021) удосконалений зміст лекційного та практичного матеріалу з дисципліни «Гідравлічні та 
аеродинамічні машини» (розроблені приклади віртуального моделювання будівлі, трубопроводів та обладнання 
насосної станції ІІ підйому для Теми 9 Насосні станції систем водопостачання, наведено конструкцію насосної 
станції водовідведення зі скловолокна з насосами зануреного типу у вигляді 3D моделі для Теми 12 Насосні станції з 
насосами зануреного типу);
- доц. Сорокіна К.Б. – за результатами участі у проведенні серії тренінгів «Надання консультаційних послуг з питань 
забезпечення безпеки та перспектив розвитку технологій водопостачання та водовідведення» (Договір № 3259/21 
від 01.02.2021) удосконалений зміст дисциплін «Теоретичні основи технології очищення води» (Тема 2 Теоретичні 
основи видалення завислих речовин механічними методами, Тема 4 Теоретичні основи прояснення води 
фільтруванням), «Технологія очистки природних вод» (Тема 2 Загальна характеристика методів і схем питного 
водопостачання, Тема 9 Знезараження води).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Організація академічної мобільності здобувачів та інших учасників освітнього процесу регламентується 
положенням (http://surl.li/kqjy). Координація діяльності здійснюється відділом міжнародних зв’язків 
(https://ird.kname.edu.ua). Функціонують Україно-канадський культурноосвітній центр, Україно-польський 
культурно-освітній центр, Культурноосвітній центр «Інститут Конфуція», Чеський мовно-культурний центр, в 
рамках яких забезпечується поглиблена мовна підготовка здобувачів та викладачів, що сприяє інтернаціоналізації 
діяльності ЗВО. В ОП передбачені ОК «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова: усна 
комунікація», «Ділова іноземна мова: письмова комунікація», що забезпечує здобувачів навичками професійного 
спілкування іноземною мовою.
Викладачі приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують статті у НМБ Scopus і 
Web of Science. Здобувачі освіти за ОП відвідали лекцію на тему ""Екологічні рішення в Ізраїльському міському 
середовищі: озеленення та водопостачання"" (http://surl.li/azyzv).
Здобувачі та НПП мають можливість проходити закордонні стажування, проводити спільні наукові дослідження зі 
студентами тощо. У 2019 р. доц. Сорокіна К.Б., доц. Айрапетян Т.А., доц. Дегтяр М.В., доц. Шевченко Т.О., доц. Чуб 
І.М. ознайомилися з організацією навчального процесу та науково-дослідницької діяльності у ЗВО та досвідом 
функціонування об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства Республіки Польща (http://surl.li/azzaa) .

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

На ОП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль здійснюється під 
час практичних та лабораторних занять здобувачів вищої освіти та дає змогу систематично здійснювати перевірку 
рівня засвоєння теоретичних і практичних знань. На ОП застосовують такі форми контролю досягнення 
програмних результатів навчання: усне та письмове опитування, письмовий контроль (вирішення задач, контрольні 
роботи, графічний контроль), тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE, практична 
перевірка умінь і навичок зокрема щодо користування лабораторним обладнанням, розв’язання експериментально-
дослідних задач, підготовка рефератів, прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем, захист звітів з 
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лабораторних робіт. 
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання із навчальних дисциплін визначено в освітній програмі, 
навчальному плані та у робочій програмі навчальної дисципліни. Прозорість і зрозумілість форм контролю, які 
будуть використовуватись впродовж вивчення навчальної дисципліни, досягається своєчасним інформуванням 
здобувача освіти.
Форми контрольних заходів здобувачів вищої освіти дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти 
результатів навчання для окремого освітнього компонента та ОП в цілому.
Модульний контроль - це оцінювання знань, умінь та практичних навичок здобувачів вищої освіти, набутих під час 
засвоєння окремого змістового модуля дисципліни, може проводитись у формі письмового опитування або 
тестування.
Підсумковий контроль є оцінкою результатів навчання здобувачів на проміжних або заключному етапах навчання. 
Форми підсумкового контролю для дисциплін: екзамен, залік, диференційований залік.
Підсумковий контроль у формі екзамену дозволяє оцінити рівень знань та професійної компетентності здобувачів, 
їх вміння самостійно аналізувати і приймати рішення, активно використовувати набуті знання під час виконання 
завдань, здатність вирішувати практичні проблеми (наприклад, ОК16, ОК18, ОК26, 1.2.25, 1.2.26). 
Підсумковий контроль у формі заліку дозволяє оцінити засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу на 
підставі результатів поточного контролю (тестування, поточного опитування, виконання індивідуальних завдань та 
певних видів робіт на практичних або лабораторних заняттях) протягом семестру (наприклад, ОК4, ОК6, 1.2.11, 
1.2.21).
Результати підсумкового контролю здобувачів вищої освіти у межах навчальних дисциплін ОП оцінюються за 100-
бальною шкалою ECTS.
Формою атестації за ОП визначено публічний захист кваліфікаційної роботи.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються через своєчасне доведення до здобувачів вищої освіти інформації щодо термінів вивчення 
дисципліни, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Після зарахування здобувачам вищої освіти 
доводиться інформація щодо особливостей підготовки на ОП ГБтаВТ на першому (бакалаврському) рівні, зокрема 
щодо освітньої складової ОП, ведення індивідуальних планів роботи тощо. 
Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується дотриманням вимог «Положення про організацію 
освітнього процесу» (http://surl.li/amsxw). Форми підсумкового контролю для дисциплін – екзамен, залік, 
диференційований залік. Критерії оцінювання навчальних досягнень визначаються для кожного контрольного 
заходу та заздалегідь доводяться до здобувачів. 
Збір інформації щодо чіткості й зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здійснюється під час 
зустрічей зі здобувачами викладачів, кураторів, гаранта, керівництва ННІБЦІ, а також шляхом опитування 
здобувачів освіти (http://surl.li/bakvu).  Зворотний зв’язок від здобувачів дозволяє викладачу внести певні 
корегування, з метою забезпечення максимального сприяння досягненню здобувачами очікуваних результатів 
навчання.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання з кожної освітньої складової ОП викладені у 
робочих програмах навчальних дисциплін, які є доступними здобувачам вищої освіти на сайті кафедри 
(http://surl.li/azywx) та в дистанційних курсах навчальних дисциплін в ЦДН (https://dl.kname.edu.ua).
Інформування щодо процедури проведення контрольних заходів проводиться вербально гарантом на першій 
зустрічі зі здобувачами освіти, кураторами на зустрічах зі здобувачами, викладачами на першому занятті, дирекцією 
Навчально-наукового інституту будівельної та цивільної інженерії на зібраннях старост академічних груп або 
здобувачів загалом.
На першому занятті з кожної навчальної дисципліни викладач інформує здобувачів про форми контрольних заходів, 
строки їх проведення, а також критерії оцінювання.
Проведення усіх видів контролю та їх документальне оформлення здійснюють згідно Положення про організацію 
освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова (http://surl.li/amsxw), Положення про організацію самостійної 
роботи здобувачів вищої освіти (http://surl.li/affci).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форма атестації здобувачів вищої освіти встановлюється ОП та відповідає вимогам стандарту вищої освіти 
спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Атестація здійснюється у формі 
публічного захисту кваліфікаційної роботи, яка включає в себе графічну частину та пояснювальну записку.
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання комплексної спеціалізованої проєктної задачі, що характеризується 
невизначеністю умов, в сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, на базі 
застосування теорій та методів природничих та інженерних наук.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та 
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висвітлюється в корпоративній інформаційній системі (https://erp.kname.edu.ua). Строк і тривалість проведення 
контрольних заходів визначається графіком навчального процесу (http://surl.li/bfoba). Всі документи є у вільному 
доступі для всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (http://surl.li/affcm).
Форма проведення контрольних заходів визначається робочою програмою навчальної дисципліни (які розміщені на 
сайті кафедри (http://surl.li/azywx) та в дистанційних курсах навчальних дисциплін в ЦДН 
(https://dl.kname.edu.ua)). Оцінювання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни відбувається за 100-
бальною шкалою. Результати контролю доводяться до відома здобувачів вищої освіти, а також є доступними в 
особистих кабінетах корпоративної інформаційної системи. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів та диференційованих заліків у письмовій формі 
або шляхом автоматизованого тестування на платформі Moodle та обов’язковою присутністю не менше двох 
викладачів, відкритістю інформації про умови проведення контрольних заходів. Крім того, об’єктивність 
екзаменаторів забезпечується рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема щодо складності та кількості завдань, 
єдиних критеріїв оцінювання, тривалістю контрольних заходів, механізмів підрахунку результатів, тощо.
Здобувач, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване 
пояснення. У випадку незгоди здобувача освіти з рішенням, він може звернутися з письмовою апеляцією до 
директора інституту. 
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначають порядок оскарження результатів 
контрольних заходів та їх повторного проходження. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції здобувачів 
створюється апеляційна комісія, до якої входить директор інституту, завідувач кафедри, викладач, представник 
студентського сенату. 
Випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту інтересів під час реалізації даної ОП не 
було. 
За час здійснення освітньої діяльності на ОП конфліктних ситуацій стосовно об’єктивності оцінювання результатів 
навчання не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amsxw) здобувачеві вищої освіти, який не 
з’явився на підсумковий семестровий контроль з поважної причини, що підтверджується відповідними 
документами, наказом ректора може бути подовжено строк складання заліково-екзаменаційної сесії за 
індивідуальним графіком. 
Здобувачам вищої освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю отримали незадовільну оцінку з 
дисципліни або не з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної причини, надається можливість 
покращити результати відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. Здобувач вищої освіти не може 
бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі види робіт, передбачених 
програмою з цієї дисципліни. 
За час існування ОП у всіх випадках були позитивні результати ліквідації академічної заборгованості здобувачами 
освіти.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amsxw) забезпечує право здобувача вищої освіти на 
оскарження рішення, дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників 
адміністрації) Університету щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів.
Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, отриманою під час семестрового підсумкового контролю, 
має право звернутися із заявою про апеляцію на ім’я ректора в триденний термін. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії, яка створюється наказом ректора зі встановленням 
дати проведення засідання апеляційної комісії, в шестиденний термін з моменту подачі заяви.
За час здійснення освітньої діяльності на ОП випадків оскаржень процедури та результатів проведення контрольних 
заходів не траплялося.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: Статут Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова; Кодекс честі Університету; Положення про систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Положення про комісію з питань етики та 
академічної доброчесності; Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Наказ 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 196-01 від 08.06.2017 р. «Щодо організації запобігання та виявлення академічного 
плагіату на базі інформаційної системи «Unplag»; Наказ ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 159-01 від 12.05.2017 р. 
«Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 28 квітня 2017 року щодо стану запровадження в 
Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та
правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу». Всі документи є у вільному доступі для 
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всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

З березня 2017 року ЗВО виконує перевірку робіт в інформаційній системі Unplug (Unichek) за угодою з ТОВ 
«Антиплагіат». Відповідальний за формування бази на рівні Університету перевіряє повноту представлення робіт в 
базі відповідно до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку здобувачів освіти, що захищалися в 
поточному році. Відповідальний на рівні кафедри здійснює перевірку робіт в програмно-технічній системі 
«Unplag.com» і надає звіт за результатами перевірки в триденний термін після закінчення захисту робіт на кафедрі 
за встановленою формою. Кожна кафедра зберігає всі перевірені завантажені роботи з моменту, як договір на 
надання послуг перевірки вступив в дію. Кожного наступного року база розширюється і застосовується для 
перевірки кваліфікаційних робіт поточного року. НН ІПКВК та кафедрами проводиться моніторинг обізнаності 
здобувачів вищої освіти з поняттям академічної доброчесності. Для координації роботи відповідальних за перевірку 
кваліфікаційних робіт, а також для оперативного поширення інформації щодо питань академічної доброчесності 
(семінарів, конференцій) створена група в середовищі Microsoft Teams. На web-порталі Університету систематично 
проводиться опитування здобувачів освіти, в тому числі з питань академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова серед здобувачів вищої освіти популяризуються принципи академічної доброчесності. 
Задля цього проводяться комплексні профілактичні заходи. Кодексом честі Університету (http://surl.li/krya) 
визначено, що дотримання студентами Університету моральних і правових норм академічної доброчесності 
забезпечує Комісія з питань етики та академічної чесності, яка підтримує та застосовує стандарти академічної 
доброчесності, створює і впроваджує освітнє програмне забезпечення, спрямоване на підвищення академічної 
доброчесності, а також консультує здобувачів освіти з питань академічної доброчесності. Також викладачами 
кафедри проводяться профілактичні бесіди з питань необхідності розвитку творчого підходу здобувачів вищої 
освіти, недопущення академічної недоброчесності та плагіату, зокрема списування та виконання певних видів робіт 
іншими особами. В Університеті формується середовище, в якому порушення академічної доброчесності є 
неприпустимим. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Розгляд справ щодо порушення академічної доброчесності покладено на постійно діючу Комісію з питань етики та 
академічної доброчесності (http://surl.li/kryb). За порушення академічної доброчесності Кодексом честі 
Університету (http://surl.li/krya) та Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb) передбачено притягнення здобувачів вищої освіти, співробітників Університету до одного або 
декількох видів академічної відповідальності. 
Практики застосування відповідних процедур на ОП не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

На кафедрі та в Університеті в цілому розроблено систему відбору викладачів, яка є прозорою і дає можливість 
забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП. Відбір здійснюється на 
конкурсній основі згідно «Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (http://surl.li/tnji). 
Під час конкурсного добору викладачів ОП розглядаються такі критерії відбору: 
1. Спеціальність та кваліфікація за вищою освітою.
2. Спеціальність захисту дисертації.
3. Назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання.
4. Кількість і якість показників активності викладача. 
5. Рівень публікаційної активності.
6. Soft skills (соціальні навички). 
7. Наявність відповідного стажування та підвищення кваліфікації. 
На засіданні кафедри здійснюється обговорення кандидатур претендентів  щодо: звіту про роботу за попередній 
період, аналізу проведених відкритих (пробних) лекцій, практичних занять, наукова активність, досвід практичної 
роботи тощо. 
Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОП забезпечує досягнення визначених 
програмою цілей та програмних результатів навчання та відповідає чинним Ліцензійним вимогам щодо кадрового 
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Таблиця 2).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
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Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу відбувається через: 
- участь провідних спеціалістів у роботі екзаменаційних комісій з подальшим аналізом якості виконаних 
кваліфікаційних робіт (Єфремов А.Б., ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ», головний інженер, ГІП; Степанов О.В., 
КП «Харківводоканал», заступник директора Департамента з інвестиційної політики, науки та інновацій; Паболков 
В.В., КП «Харківводоканал», головний інженер);
- рецензування кваліфікаційних робіт; 
- зустрічі із здобувачами освіти, проведення відкритих лекцій, семінарів, тренінгів на безоплатній основі (Єпішова 
Л.Д., КП «Харківводоканал», спеціаліст Департаменту з інвестиційної політики, науки та інновацій 
(http://surl.li/bdgtv); Єфремов А.Б., ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ», головний інженер, ГІП; Степанов О.В., КП 
«Харківводоканал» (http://surl.li/bdgtp));  
- керівництво практиками від виробництва;  
- проведення презентацій своїх підприємств або підрозділів під час екскурсій та виїзних занять для здобувачів освіти 
(http://surl.li/beyle, http://surl.li/azuip);
- залучення провідних фахівців до розробки та аналізу ОП, надання рекомендацій щодо вдосконалення навчального 
процесу.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До аудиторних занять на ОП залучаються:
- професіонали-практики – Нікулін С.Ю., доцент кафедри ВВіОВ (з 26.08.2015 р. – по теперішній час завідувач 
лабораторією проблем оборотного водопостачання та очищення стічних вод ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (наказ ДП 
«УкрНТЦ «Енергосталь» від 25.08.2015 р. № 1012–к));
- представники роботодавців за сумісництвом або за погодинною оплатою – Коваленко О.М., КП 
«Харківводоканал», заступник директора, к.т.н.; Кобилянський В.Я., ТОВ «Науково-дослідний центр 
водопостачання та якості води», директор, к.т.н.; Горох М.П., КП «Харківводоканал», начальник відділу науки і 
інновацій.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і наукових працівників яка регламентується Положенням про підвищення квалiфiкації та стажування 
науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnkl). Обсяг пiдвищення квалiфiкацii 
НПП протягом п'яти років не може бути меншим нiж шiсть кредитiв ЄКТС (180 годин). Також підвищення 
кваліфікації НПП здійснюється шляхом їx участі у семінарах, тренінгах, майстер-класах та зараховується відповідно 
до фактичної тривалості (не більше ніж 30 годин /один кредит на рік). Моніторинг та стимулювання рівня 
професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів (http://surl.li/tnkp). Мають місце курси 
підготовки викладачів «Теорія і практика роботи в Moodle»; курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська) в 
Центрі іноземних мов при центрі підвищення кваліфікації; науково-практичні тренінги з технологій викладання та 
удосконалення комунікативних компетентностей; семінари та курси Наукової бібліотеки  зокрема щодо роботи з 
міжнародними базами даних Scopus та Web of Science. Наприклад, доц. Айрапетян Т.С. прийняла участь у науково-
практичному тренінгу «Сучасні технології викладання у вищій школі» (наказ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова № 476-01 
від 29.06.2021 р.). Університет співпрацює з іншими організаціями щодо проходження стажувань та підвищення 
кваліфікації викладачів, що відображається у договорах про співпрацю з цими організаціями.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання розвитку викладацької майстерності в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова включає заходи як матеріального, 
так і нематеріального характеру. В Університеті запроваджено рейтингування НПП та кафедр Університету. За 
перші місця в університетському рейтингу НПП, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода. Лідери 
рейтингу серед кафедр отримують додаткові фінансові ресурси на розвиток.
З метою стимулювання наукової активності в університеті запроваджено преміювання за досягнення високого рівня 
оприлюднення результатів наукових досліджень (http://surl.li/tnla).
НПП, за рішенням Вченої ради університету, може бути присвоєно почесне звання:
– «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за значний особистий внесок в 
освітню і наукову діяльність;
– «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» доцентам, старшим викладачам за високий рівень професійної 
діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців.
Так, наприклад, серед НПП кафедри ВВіОВ заслуженими професорами ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є Душкін С.С., 
Горох М.П.; заслужений викладач ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Відмінник освіти України - Ткачов В.О.
Заохочення передбачає також висунення НПП на державні нагороди центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, відзнаки Університету. Так, наприклад, було нагороджено: доц. Сорокіну К.Б. - Грамотою Харківської 
обласної ради (2021 р.), доц. Шевченко Т.О. - Подякою від Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
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інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Університет має розвинену матеріально-технічну базу і соціальну сферу (https://cutt.ly/QEoSgWv ).
Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується: 
– обладнанням навч. приміщень засобами візуалізації, комп’ютерною технікою з встановленим прикладним 
програмним забезпеченням, доступом до наукових та навч. лабораторій для проведення досліджень (Табл. 1); 
– системою дистанц. навчання Moodle https://dl.kname.edu.ua/;
– цифровим репозиторієм ХНУМГ ім. О.М. Бекетова https://eprints.kname.edu.ua/;
– корпоративною інформац. системою (https://erp.kname.edu.ua/) 
– системою перевірки на ознаки плагіату Unichek; 
– навч.-методичним та інформаційним забезпеченням ОК; 
– наявністю розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний 
комплекс, медичне обслуговування);
– вільним доступом викладачів і здобувачів вищої освіти до баз даних Scopus та Web of Science; ресурсів Springer; 
бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier. На платформі ScienceDirect надається доступ до 39 тис. 
електронних книг повнотекстової бази даних ScienceDirect та  до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 
рр. видання https://library.kname.edu.ua.
Матеріально-технічна база випускової кафедри нараховує три навчальні лабораторії.
Навчально-методичне забезпечення ОК ОП складається з навч. посібників, конспектів лекцій, метод. рекомендацій, 
дистанц. курсів, презентаційних матеріалів.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище Університету спрямоване на максимальне задоволення потреб й інтересів здобувачів освіти. 
Університет забезпечує вільний доступ здобувачів до відповідної інфраструктури й інформаційних ресурсів. 
Виявлення потреб й інтересів здобувачів забезпечується системою зворотнього зв’язку: моніторинг стейкхолдерів 
щодо якості освіти та освітньої діяльності (http://surl.li/krmx ); застосування в освітньому процесі 
студентськоцентрованого підходу, моніторинг їх очікувань від навчання, сприятливої атмосфери на кафедрі тощо. 
Важливу роль у створенні освітнього середовища відіграють Студентський сенат, студентська профспілка й 
студентський клуб. Студентська профспілка надає здобувачам захист прав й інтересів у відносинах з адміністрацією, 
НПП, адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну і юридичну допомогу; пільгове оздоровлення та 
відпочинок; організовує безліч цікавих конкурсів, концертів, спортивних та інтелектуальних турнірів. Студентський 
сенат проводить діяльність з метою забезпечення здобувачів сприятливими умовами навчання, проживання у 
гуртожитках, дозвілля, особистісного розвитку. Робота студентського клубу спрямована на охоплення всіх напрямів 
сучасної культури та громадського життя. Участь у творчих колективах дає здобувачам освіти змогу відчути 
впевненість у собі та своїх силах, набути досвід уміння спілкуватися, що сприяє успішності навчання. Соціальні 
потреби здобувачів також забезпечуються через створенням сучасних умов для заняття в спортивних секціях.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом 
заходів, який включає:  
– підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, 
гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації;  
– профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі 
організації позанавчальних заходів; 
– системною роботою з популяризації здорового способу життя (https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam );  
– системною роботою з забезпечення цивільного захисту (наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, 
системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних тренувань з евакуації; 
– організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В Університеті забезпечується всебічна підтримка здобувачів освіти, яка залежно від мети та спрямування 
забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами, відповідальними та посадовими 
особами. Зокрема, інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти 
забезпечується на рівні випускової кафедри та інститутом,  Науковою бібліотекою (https://library.kname.edu.ua ), 
Центром Міжнародної діяльності та освіти (https://ird.kname.edu.ua ).  
Освітня підтримка забезпечується через доступ до ресурсів у середовищі Мoodle (https://dl.kname.edu.ua) та ресурсів 
бібліотеки, оn-line матеріалів (https://eprints.kname.edu.ua), вільним доступом до баз даних Scopus та Web of Science; 
ресурсів Springer; бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier.
Кафедрою регулярно проводяться організаційно-інформаційні зустрічі зі здобувачами ОП. Інформаційна підтримка 
реалізується через повне оприлюднення інформації щодо ОП на сайтах Університету (http://surl.li/baily) та кафедри 
ВВіОВ (http://surl.li/azywx), доведення необхідної інформації щодо освітніх компонентів до здобувачів; а також 
постійну взаємодію адміністрації (деканату) зі здобувачами через студентське самоврядування та профспілкову 
організацію (https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/). Також інформаційна підтримка здійснюється через соцмережі, 
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зокрема сторінку кафедри ВВіОВ у мережах Facebook (https://www.facebook.com/kafedra.vvov/) та Instagram 
(https://www.instagram.com/kafedra.vvov/). 
Первинна профспілкова організація здійснює соціальну підтримку здобувачів. В Університеті передбачаються 
соціальні виплати, соціальні стипендії та інші пільги, які регламентуються Порядком призначення і виплати 
стипендій (http://surl.li/baimb). Соціальні стипендії призначені здобувачам Крать О.О., Ткачов К.О. (гр. 
ГБтаВТ2018-1, статус - особи, визнані учасниками бойових дій, та їх діти).
З метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження 
гендерних підходів в освітній процес створено Гендерний центр (http://surl.li/bcset). 
Соціальні потреби здобувачів вищої освіти забезпечуються через надання бажаючим місць в гуртожитку, 
створенням сучасних умов для заняття в спортивних секціях, проведення дозвілля як в спеціальних приміщеннях 
гуртожитків, так і в спортивному залі. Облаштовані приміщення для творчих занять культмасового сектору. 
Також прикладом механізму соціальної підтримки є можливість помісячної оплати контракту здобувачами.
Задля створення комфортних умов навчання за ОП співробітниками деканату та кафедр, кураторами академічних 
груп ведеться постійна індивідуальна консультативна робота зі здобувачами. За результатами опитування 
(http://surl.li/bdgtg), здобувачі позитивно оцінюють механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки в університеті. Водночас, пропозиції та зауваження, висловлені 
здобувачами освіти враховуються у подальшій діяльності Університету.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В Університеті розроблено проєкт «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у 
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до ДБН «Інклюзивність будівель і споруд ДБН В.2.2-40:2018». Згідно з 
графіком реалізації проєкту у 2018-2019 рр, затвердженого ректором, було реалізовано: систему засобів орієнтації та 
інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні показчики й візуальні елементи доступності (піктограми, 
інформаційне табло з тактильним графічним планом університету та дублюючим шрифтом Брайля); вхідна зона 
облаштована пандусом з двобічною огорожею, дверьми без порогів, вхідний тамбур та хол облаштовані 
попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами й тактильними смугами; у центральному корпусі 
адаптовані сходи і ліфтовий вузол, облаштовано санітарний вузол для людей з інвалідністю. З метою забезпечення 
доступності приміщень для осіб з інвалідністю й інших маломобільних груп населення в Університеті затверджено 
відповідний Порядок супроводу. У 2021-2022 рр. продовжується робота з адаптації Університету за планом: 
адаптація аудиторій центрального корпусу, реконструкція двох санітарних вузлів, розміщення попереджувальних та 
спрямовуючих тактильних індикаторів та смуг. Успішно функціонує віртуальне освітнє середовище на Moodle, що 
надає можливості дистанційного навчання, в тому числі здобувачам освіти із особливими потребами. Під час 
реалізації ОП серед здобувачів вищої освіти осіб з особливими освітніми потребами не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності 
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті 
забезпечується низкою нормативно-правових документів, розміщених на сторінці «Публічна інформація» сайту 
університету: Кодексом честі (http://surl.li/krya ), Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb ), Антикорупційною програмою (http://surl.li/tnzp ). В Університеті реалізована чітка та доступна 
політика вирішення конфліктних ситуацій. З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу 
моральних і правових норм, в Університеті створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної 
доброчесності (наказ № 05-01 від 19.01.2021 р.). Комісія отримує і розглядає скарги, в т.ч. пов’язані з 
дискримінацією, сексуальними домаганнями. В Антикорупційній програмі Університету задекларовані чіткі 
правила та принципи нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. В Університеті на засадах 
консультативно-дорадчого органу  працює постійно діюча комісія з оцінки ризиків для запобігання проявів 
корупційних дій. Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень на офіційному веб-сайті розміщена інформація щодо уповноваженої особи з 
питань запобігання та виявлення корупції. На сайті кафедри ВВіОВ передбачена можливість анонімного 
повідомлення про факти виникнення конфліктиних ситуацій - електронна скринька довіри (http://surl.li/bfodh).
Випадків виникнення конфліктних ситуацій з приводу сексуальних домагань, дискримінації та корупції в межах 
освітньої програми не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентуються 
«Положенням про освітні програми» (http://surl.li/afeec) Участь членів груп забезпечення спеціальностей у 
процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує «Положення про групу забезпечення 
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спеціальності та гаранта освітньої програми» (http://surl.li/afeen). Дані документи оприлюднені на офіційному сайті 
Університету.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Моніторинг та періодичний перегляд ОП у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбувається згідно із визначеними 
процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Перегляд ОП відбувається щорічно. Гарант освітньої 
програми готує мотивований висновок щодо розвитку освітньої програми на основі аналізу поточного стану ринку 
праці, результатів обговорення концептів бакалаврської підготовки академічною спільнотою, професійного 
спілкування з роботодавцями щодо компетентностей випускників та визначення змісту вищої освіти та анкетування 
здобувачів вищої освіти, вивчення змін в законодавстві в галузі вищої освіти. Мотивований висновок розглядається 
на засіданні кафедри та передається до навчально-методичного відділу. За результатами перегляду приймається 
рішення щодо вдосконалення ОП: зміни на рівні ОП (назва і обсяг ОК, ПРН, перегляд матриці) або змістовні зміни 
у освітніх компонентах  (на рівні робочої програми: додавання/вилучення теми, розділу, завдання, корегування 
результату навчання за дисципліною). У випадку змін на рівні ОП її нова редакція розробляється та розміщується на 
сайті для громадського обговорення; після отримання рекомендацій щодо доповнення та внесення змін ОП 
затверджується в установленому порядку. 
Основними критеріями для перегляду освітніх програм є: рівень задоволеності здобувачів освіти, випускників; 
рівень участі роботодавців у їх розробленні та внесенні змін, показник працевлаштування випускників. Оновлення 
відображаються у відповідних структурних елементах ОП.
За результатами перегляду ОП ГБтаВТ у 2021 р. були сформульовані відповідні додаткові програмні компетентності 
та результати навчання, а саме ФК20, ФК21; РН20, РН21, що посилило особливості ОП. Внесені зміни у зміст 
практик (ОК35 Навчальна практика, ОК37 Виробнича практика). Вдосконалена структурно-логічна схема вивчення 
ОК: вивчення ОК6 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці перенесено у 4 семестр для можливості 
використання отриманих результатів навчання під час вивчення освітніх компонентів професійного спрямування; 
вивчення ОК21 Комплексне використання і охорона водних ресурсів перенесено в 6 семестр після вивчення ОК22 
Водна інженерія та водні технології та ознайомлення із функціями водогосподарського комплексу і особливостями 
функціонування його основних учасників. Крім того, оптимізовано вибіркову складову ОП за пропозиціями 
здобувачів, роботодавців та новаціями в організації навчального процесу. Зміни стосувалися форми подання та 
переліку вибіркових освітніх компонентів, які спрямовані на підсилення отримання здобувачами фахових 
компетенцій, результатів навчання та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії – вибір за 
блоками був замінений на вибір освітніх компонентів з переліку.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Залучення здобувачів до процесу періодичного перегляду ОП відбувається шляхом бесід з ними НПП, кураторів, 
гаранта ОП та періодичного опитування. Врахування пропозицій здобувачів освіти здійснюється членами групи 
забезпечення після їх аналітичного перегляду та узгодження з пропозиціями роботодавців і академічної спільноти. 
НПП, за принципами академічної свободи, можуть коригувати елементи робочих програм з метою удосконалення 
змісту ОК та запровадження інноваційних методів навчання та викладання. 
Пропозиції здобувачів вищої освіти враховано під час вдосконалення освітньої програми у 2021 році. Зокрема, 
Коробцов О., здобувач гр. ГБтаВТ 2018-1, акцентував необхідність набуття здатності використовувати методи вибору, 
розробки та проєктування інженерних споруд, технологічних схем і систем водної інженерії - пропозиції враховані 
під час формулювання компетентностей та результатів навчання (ФК21, РН21); здобувачі освіти Шипов О. (гр. 
ГБтаВТ2018-1), Степанова А., Шамов Д. (гр. ГБтаВТ2019-1) висловили пропозиції щодо заміни блокового вибору 
освітніх компонентів на вибір з їх переліку - пропозиції враховані введенням вибору освітніх компонентів з 
переліку, за рахунок чого збільшено та урізноманітнено пропозиції вибіркових ОК. 
За результатами спілкування зі здобувачами гр. ГБтаВТ2019-1 під час вивчення навчальної дисципліни ""Водна 
інженерія та водні технології"" доц. Сорокіною К.Б. внесені зміни на рівні корегування змісту дисципліни та 
інформаційних ресурсів дистанційного курсу.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Відповідно до Положення про студентське самоврядування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/baimu) органи 
студентського самоврядування мають право брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту, 
вносити пропозиції щодо змісту навчальних програм і планів та організації освітнього процесу.
Студентський сенат та здобувачі безпосередньо беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості 
освітніх програм, що забезпечується їх присутністю у складі Вченої ради Університету, Науково-методичної ради 
Університету, інститутів, формуванням рекомендацій за результатами опитувань. Так, Рудь Д., голова Студентського 
сенату, здобувач освіти 4 курсу навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, є членом Науково-
методичної ради Університету; Степанова А., здобувач гр. ГБтаВТ2019-1, є членом Вченої ради ННІБЦІ (наказ № 
340-01 від 13.09.2021). Результати опитування, проведеного Студентським сенатом, розглянуті на засіданні НМР 
(протокол № 4 від 23.12.2021), сформовані рішення введені в дію наказом № 482-01 від 29.12.2021.
Представники органів студентського самоврядування залучаються до обговорення нормативно-методичних 
документів організації освітнього процесу, аналізу і узагальнення зауважень і пропозицій здобувачів освіти щодо 
організації та поліпшення освітнього процесу, забезпечують контроль урахування їх інтересів адміністрацією 
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Університету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Представники роботодавців беруть участь у процедурах розробки, перегляду та забезпечення якості ОП, зокрема 
через надання пропозицій до змісту, рецензування, обговорення, надання рекомендацій до підготовки 
кваліфікаційних робіт відповідно до договорів про співробітництво (Регіональний офіс водних ресурсів в Харківській 
області (№ 53/202 від 11.10.2021), ТОВ «Еко-Інвест» (№ 54/202 від 21.10.2021), ТОВ «Харківський водоканалпроєкт» 
(№ 57/202 від 25.10.2021), КП «Харківводоканал» (№ 16/12-ПД/20 від 14.12.2018 р.), ТОВ «Науково-аналітичний 
центр якості води» (№ 1 від 15.05.2014 р.), НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (№ 
17-2316 від 20.10.2014 р.) (http://surl.li/baini).
Пропозиції роботодавців враховані під час перегляду ОП в 2021 р. Наприклад, внесенням змін у зміст практик 
(ОК35, ОК37), доповненням ОП освітніми компонентами ВК П4.2 Оцінка надійності систем водної інженерії, ВК 
П3.2 Меліоративні системи і споруди, а також переглядом сертифікатної програми «Хімічний моніторинг 
забруднювачів у системах водного господарства» та результатів вивчення навчальних дисциплін, які її складають.
Крім того, представники роботодавців безпосередньо залучені до реалізації освітнього процесу за ОП та 
забезпечення її якості (Коваленко О.М., КП «Харківводоканал», заступник директора; Кобилянський В.Я., ТОВ 
«Науково-дослідний центр водопостачання та якості води», директор; Горох М.П., КП «Харківводоканал», 
начальник відділу науки і інновацій).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Важливим елементом системи зворотного зв’язку з випускниками є Асоціація випускників, студентів і друзів 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (http://surl.li/amtww). Асоціація 
здійснює діяльність у таких напрямах: ведення інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення 
зв'язку з випускниками (http://surl.li/agsyo), проведення опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань 
про Університет тощо. 
Випускова кафедра ВВіОВ підтримує зв’язок з випускниками, які працюють за фахом (http://surl.li/bainj). Серед 
напрямів працевлаштування випускників водопровідно-каналізаційні управління, проєктні організації різних форм 
власності, науково-дослідні установи, станції водопідготовки, очисні станції стічних вод, екологічні служби 
підприємств, органи контролю водних об’єктів, гідротехнічні споруди, господарсько-побутові служби міст і селищ 
міського типу.
Випуск здобувачів вищої освіти за ОП ГБтаВТ здійснюється вперше. Наразі кафедра ВВіОВ веде роботу зі створення 
системи залучення майбутніх випускників ОП у якості стейкхолдерів, експертів у процесі подальшого 
вдосконалення ОП. Планується проведення зустрічей випускників ОП зі здобувачами освіти та з абітурієнтами 
програми. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Формування політики Університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності здійснюється відповідно 
«Положення про забезпечення якості освітньої дiяльностi та якості вищої освiти у Харківському національному 
університеті міського господарства імені О.М. Бекетова» (http://surl.li/kqkr). Процедури внутрішнього забезпечення 
якості та їх реалізацію координує Навчально-методичний відділ університету.
У ході здійснення процедур щорічного внутрішнього аудиту системи забезпечення якості за час реалізації ОП 
ГБтаВТ та в освітній діяльності з її реалізації зауважень та значних недоліків зафіксовано не було. В ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості, зокрема відвідування сектором моніторінгу НМВ лекційних та 
практичних занять, суттєвих недоліків не виявлено.
Під час перегляду навчального плану редакції 2021 року встановлено необхідність перегляду розподілення 
навчального навантаження для деяких ОК: для ОК26 Теоретичні основи технології очищення води зменшений 
обсяг практичних занять з 51 до 34 годин зі збільшенням часу самостійної роботи для забезпечення виконання 
індивідуального завдання; для ОК23 Механіка грунтів і основи фундаментобудування для якісного опрацювання 
розрахункових завдань обсяг практичних занять збільшений до 34 годин за рахунок відмови від РГР. Крім того, 
вдосконалена структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів перенесенням вивчення ОК6 Безпека 
життєдіяльності та основи охорони праці у 4 семестр, а ОК21 Комплексне використання і охорона водних ресурсів - у 
6 семестр.
За результатами опитувань здобувачів (http://surl.li/bdgtg) відзначається достатньо високий рівень задоволення 
якістю викладання освітніх компонентів, наявністю методичного забезпечення та консультаційною підтримкою. 
На засіданнях кафедри  обговорюється якість проведення лекційних та практичних занять, підготовки 
інформаційно-методичного забезпечення освітніх компонентів, розробки дистанційних курсів для інформаційної 
підтримки всіх освітніх компонентів програми.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація є первинною. На цей час результати зауваження акредитації за іншими ОП враховані для 
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удосконалення освітньої діяльності в Університеті. 
Результати акредитацій у 2019-2020 н.р. обговорювалися на засіданні ВР Університету № 12 від 01.07.2020, було 
схвалено план заходів щодо врахування наданих рекомендацій (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 209-01 від 
15.07.2020).  
На цей час виконано такі  рекомендації експертів попередніх акредитацій ОП:  
- для ОП на другому рівні запроваджено формування вибіркової частини у формі переліку через web-портал 
Університету в розділі «Автоматизована система управління навчальним процесом» (наказ ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова № 256-01 від 08.09.2020 «Про організацію вільного вибору студентів у 2020-2021 навчальному році») 
згідно рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за ОП «Садово-паркове господарство», ГЕР за 
ОП «Розумний транспорт і логістика для міст»;  
- формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів розширено за рахунок вибору однієї дисципліни з 
каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти - рекомендації ГЕР ОП 
«Комп’ютерні науки»;  
- набули чинності нові форми робочих програм (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 178-01 від 23.06.2020 «Про нову 
редакцію форм робочих програм»), складені з урахуванням рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Розумний транспорт і 
логістика для міст»;  
- набули чинності нові вимоги до навчальних планів  (Наказ № 416-01 від 24 грудня 2020 р.)  і графіку навчального 
процесу за третім освітньо-науковим рівнем (Наказ № 77-01 від 1 березня 2021 р.), складені з урахуванням 
рекомендацій за 2 Критерієм «Структура та зміст освітньої програми»  ЕГ і ГЕР  ОП «Комп’ютерні науки»;  
- на виконання рекомендацій ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» розроблено нове Положення про 
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії  (рішення Вченої ради Університету від 27.08.2020) 
(http://surl.li/baint);  
- враховано рекомендацію ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток» і 
розміщено на web-сайті для публічного доступу Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/kryb);  
- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті 
(http://surl.li/bainv) введено в дію наказом ректора № 407-01 від 23.12.2021 - рекомендації ЕГ і ГЕР за ОП 
«Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток», ЕГ і 
ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології», ЕГ і ГЕР за ОП «Хімічна інженерія та технології», ЕГ і ГЕР ОП 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота Університету змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь 
у розробці освітніх програм, в обговоренні змісту освітньої програми та окремих освітніх компонентів на засіданнях 
і методичних семінарах кафедри (протокол методичного семінару № 5 від 09.04.2021, протоколи засідання кафедри 
ВВіОВ № 10 від 11.02.2021, № 13 від 12.04.2021), Науково-методичної ради. НПП беруть участь у обговоренні 
положень та нормативних документів університету (http://surl.li/baion).
Проводяться наради, семінари як з представниками здобувачів освіти, НПП, так і роботодавцями. Викладачі 
регулярно проходять підвищення кваліфікації і стажування, результати яких впроваджують у навчальний процес, 
забезпечують викладання навчальних дисциплін на високому науково-теоретичному і методичному рівнях, 
підвищують власний професійний рівень через участь у численних науково-практичних та науково-методичних 
конференціях (http://surl.li/baioj), дотримуються норм академічної доброчесності тощо. 
Керівники кафедр та інших структурних підрозділів організовують реалізацію політики і стратегії Університету в 
забезпеченні якості освіти шляхом ефективного використання потенціалу викладачів та інших співробітників, 
раціонального використання наявних ресурсів, аналізу і вдосконалення механізмів забезпечення якості освіти на 
основі інструктивно-методичних рекомендацій. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (в межах їх повноважень) покладається 
на керівників та підрозділи Університету: 
Ректор: участь у визначенні стратегії і перспектив розвитку університету, затвердження процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти. 
Перший проректор: організація освітнього процесу. 
Вчена рада Університету: стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності, формування політики і затвердження 
процедур ВСЗЯО. 
Науково-методична рада: аналіз, погодження нормативно-методичної документації, ОП, переліку вибіркових ОК. 
Науково-технічна рада: прозорість, об’єктивність рішень з питань науково-дослідної роботи.  
ННІ ПКВК: аналіз та погодження ОНП, контроль виконання індивідуальних планів ОНП, опитування, контроль 
дотримання академічної доброчесності. 
Кафедри: розробка та вдосконалення змісту освіти, опитування, робота зі стейкхолдерами, контроль дотримання 
академічної доброчесності. 
Навчально-методичний відділ: розробка нормативно-методичної документації, моніторинг і контроль якості 
освітньої діяльності. 
Інформаційно-обчислювальний центр: Корпоративна інформаційна система, бібліотечні й інші інформаційні 
ресурси, рейтинги. 
Центр міжнародної діяльності та освіти: міжнародна співпраця, академічна мобільність. 
Приймальна комісія: прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів. 
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Рада молодих вчених: просування ініціатив молодих вчених. 
Наукова бібліотека: популяризація принципів академічної доброчесності.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

– Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,  http://surl.li/afeeq   
– Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  
http://surl.li/mvlc 
– Положення про організацію освітнього процесу: http://surl.li/amsxw
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО в 
розділі «Нормативна база»

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Проєкт ОП (редакція 2021 р.) був розміщений для обговорення за посиланням: http://surl.li/baion

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Усі редакції ОП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології для першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології розміщені на сайті 
кафедри ВВіОВ в розділі "Нормативні документи" (http://surl.li/bakys). ОП ГБтаВТ редакції 2021 р. розміщена за 
посиланням: http://surl.li/azywx

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони освітньої програми: 
– затребуваність випускників ОП на ринку праці регіону;
– потужний склад науково-педагогічних працівників, який задіяно у процесі реалізації ОП;
– до навчального процесу на ОП систематично залучаються досвідчені професіонали-практики, представники 
роботодавців;
– практична спрямованість освітніх компонентів дозволяє отримати знання, навички та вміння для вирішення 
професійних питань;
– можливість продовження навчання на другому рівні вищої освіти.
Слабкі сторони освітньої програми:
– нині відсутні приклади реалізації здобувачами вищої освіти права на міжнародну мобільність та подвійне 
дипломування;
– обмежене використання ліцензованого спеціалізованого програмного забезпечення для викладання освітніх 
компонентів професійного спрямування;
– відсутність викладання освітніх компонентів професійного спрямування англійською мовою.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» та конкретними 
заходами для їх досягнення є: 
– підтримка відповідності ОП ГБтаВТ науковим та технічним тенденціям розвитку спеціальності 194 Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології через оновлення навчально-методичних комплексів освітніх 
компонентів відповідно сучасних теоретичних розробок та практичних досліджень в галузі;
– оновлення ОП у напрямку збільшення кількості вибіркових компонентів через врахування пропозицій здобувачів 
освіти, випускників, роботодавців та інших груп стейкхолдерів;
– розширення використання ліцензованого спеціалізованого програмного забезпечення для викладання освітніх 
компонентів професійного спрямування; 
– впровадження викладання освітніх компонентів професійного спрямування англійською мовою;
– активізація наукової та публікаційної діяльності здобувачів освіти;
– удосконалення профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами для популяризації спеціальності та ОП;
– активізація співпраці з іншими ЗВО, в тому числі іноземними, в напрямку забезпечення можливості реалізації 
здобувачами вищої освіти права на академічну мобільність та подвійне дипломування, стажування та підвищення 
кваліфікації НПП.
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Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Бабаєв Володимир Миколайович

Дата: 11.02.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОК26. Теоретичні 
основи технології 
очищення води

навчальна 
дисципліна

ОК26 Теоретичні 
основи технології 
очищення води.pdf

n/e9Hy2vXTxFOL8b
W0vmfO+d9kC6Ej1c

k4QVqWy7ox0=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

ОК29. Технологія та 
організація 
водогосподарського 
будівництва

навчальна 
дисципліна

ОК29 Технологія та 
організація 

водогосподарського 
будівництва.pdf

XYXN2E4UO/TcZVS
+vGFzs9Y7GHP0nL5

kVmayukhS97E=

не потребує

ОК 12. Теоретична 
механіка

навчальна 
дисципліна

ОК12 Теоретична 
механіка.pdf

EAyLfJq3X/HR9Yzb
m0KNelnUuoTPNSd

bCFoELEwHt8c=

Обладнання та устаткування: 
 – персональні комп’ютери 
«Impression P+», 2016 р., 15 шт.; 
 – дисплей «Panasonic» 50”, 2015 
р. 1 шт.
 Програмне забезпечення: 
 – Windows, 15 шт. ліцензій;
 – MS Office, 15 шт. ліцензій.

ОК6. Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

ОК6 Безпека 
життєдіяльності 
та основи охорони 

праці.pdf

OessB1UBeOvVgdhv
DcKGUSC6unNOUas

sgn25emGjCvY=

Спеціалізована навчальна 
лабораторія кафедри Охорони 
праці та безпеки 
життєдіяльності
 Обладнання та устаткування:
 – мультимедійна установка 
Digital Projector MS 504, 2015 р., 1 
шт.;
 – екран для мультимедійних 
презентацій, 2015 р., 1 шт.
 Лабораторне устаткування:
 1. Стенд для дослідження рівня 
виробничого шуму (вимірювач 
шуму і вібрації ВШВ-003), 1987 р., 
1 шт.
 2. Установка для дослідження 
запиленості повітря 1978 р., 1 
шт.
 3. Комплект обладнання для 
дослідження параметрів 
мікроклімату
 робочої зони: психрометр М-34, 
1999 р., 4 шт.; анемометр ЛСО-3, 
1999 р., 3 шт.; анемометр 
чашковий, 1999 р., 6 шт.;
 4. Газоаналізатор УГ-2 1999 р., 2 
шт.
 5. Люксметр Ю-117 1999 р., 3 
шт.;
 6. Тренажер для відпрацювання 
дій щодо надання невідкладної 
допомоги «ВИТИМ», 1991 р., 1 
шт.
 7. Інформаційні стенди з охорони 
праці 2019 р., 14 шт.

ОК24. Розрахунок та 
проєктування 
гідротехнічних споруд

навчальна 
дисципліна

ОК24 Розрахунок 
та проєктування 

гідротехнічних 
споруд.pdf

iyr0Psp35M07bJ4tK
m+GBCwHnlcqHZD

MaXP1XW2lviI=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

ОК25. Курсова робота 
"Розрахунок та 
проєктування 
гідротехнічних 
споруд"

курсова робота 
(проект)

ОК25 Курсова 
робота Розрахунок 
та проєктування 

гідротехнічних 
споруд.pdf

dSZR8poQs1YSeT8S
N/+DJULf7FX7Wut
PO3TBk6QRa6A=

не потребує

ОК30. Гідравлічні і 
аеродинамічні 

навчальна 
дисципліна

ОК30 Гідравлічні 
та аеродинамічні 

OaB1AYalLDL/DLdC
pJ6m4J1jBIouQVXk

Обладнання та устаткування: 
 1. Лабораторний стенд 



машини машини.pdf uIqzPrWA5zE= «Паралельна робота поверхневих 
електронасосів»
 2. Лабораторний стенд 
«Послідовна робота поверхневих 
електронасосів»
 3. Лабораторний стенд «Робота 
поверхневих електронасосу в 
режимі кавітації»
 4. Стенд «Елементи 
електронасосу».
 5. Муляжі насосів різних марок – 
6 од.
 6. Плакати з характеристиками 
насосів різних марок – 14 од.

ОК31. Водопровідні 
системи і споруди

навчальна 
дисципліна

ОК31 Водопровідні 
споруди.pdf

DataV3xfdRPkwSi38
gynpyQkTRSrYladqT

BvDt4H7O0=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

ОК32. Курсовий 
проєкт "Водопровідні 
системи і споруди"

курсова робота 
(проект)

ОК32 Курсовий 
проєкт 

Водопровідні 
системи і 

споруди.pdf

txRLE5l0QfVhsfaqho
RifWDADOGvLSE0z

G9lCXcwk84=

не потребує

ОК37. Виробнича 
практика

практика ОК37 Виробнича 
практика.pdf

AXrCSfaa/rwwYuBsf
k+GcATFYmuvYRQ6

av/RwSUIMOY=

Характер спеціального 
матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення 
визначається зовнішьною 
організацією – базою практики 
на основі програми практики та 
індивідуального завдання на 
практику, яке узгоджується 
керівниками практики від 
університету та від бази 
практики

ОК2. Філософія навчальна 
дисципліна

ОК2 Філософія.pdf s99FeXdIlh6tuibY8n
ycnfli9QcwZTW0rzU

Gs2PVdf4=

не потребує

1.2.11. Комплексне 
використання водних 
ресурсів

навчальна 
дисципліна

1.2.11 Комплексне 
використання 

водних ресурсів.pdf

bIzHWKhaIOUGmQ
VQbpAC0v+uYoB1iP

/JB15IoGA24w0=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

1.2.21. Економіка 
водного господарства

навчальна 
дисципліна

1.2.21 Економіка 
водного 

господарства.pdf

aW+4zfTFykvM1avY
pt5pwwKq5cUIGBG

W9fnTOSJYGeA=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

1.2.22. Технологія 
очистки природних 
вод

навчальна 
дисципліна

1.2.22 Технологія 
очистки природних 

вод.pdf

exDh3ONb1W3V167
AzUHXgvvbttFt9KT
Wg4DCDNAfK1M=

Обладнання та устаткування: 
 1. Колориметр 
фотоелектричний КФК–2 – 1 од.
 2. Бідистилятор скляний БС – 1 
од.
 3. Апарат для струшування – 2 
од.
 4. Ваги лабораторні рівноплечні 
2-го класу – 1 од.
 5. Аквадистилятор – 1 од.
 6. Випаровувач ротаційний ИР-1 
– 1 од.
 7. Прибор для визначення 
температури плавлення – 1 од. 
 8. Регулятор температури 
двопозиційний ДРТ – 1 од.
 9. Електропіч – 1 од.
 10. Установка коагулювання – 1 
од.
 11. Ваги торсійні – 1 од.
 12. Секундомір – 1 од.
 13. Посилювач-розподільник – 1 
од.
 14. Прояснювачі OU – 4 од.
 15. Центрифуга – 1 од.
 16. Мультимедійний проектор –1 
од.

1.2.23. Курсовий курсова робота 1.2.23 Курсовий YuJpDF4MWCl0MI не потребує



проєкт "Комплекс 
споруд з очистки 
природних вод міста"

(проект) проєкт Комплекс 
споруд з очистки 

природних вод 
міста.pdf

DI9CX0sVwKkYRam
e1Twdd7IOUOlA4=

1.2.24. Водовідвідні 
системи і споруди

навчальна 
дисципліна

1.2.24 Водовідвідні 
системи і 

споруди.pdf

vF1evq5Klr7CQMzigF
Hy0bRqorZLFD7Cwl

/mhDH8oKE=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

1.2.25. Експлуатація 
водогосподарських 
об'єктів

навчальна 
дисципліна

1.2.25 
Експлуатація 

водогосподарських 
обєктів.pdf

VFONilYoZvA57D+R
Wa1AErYgxVYt9Y1u

hJe7E8veHSQ=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

1.2.26. Технологія 
очистки стічних вод

навчальна 
дисципліна

1.2.26 Технологія 
очистки стічних 

вод.pdf

3W9EEoCPudaMdt0
r/M6c15Gxn618pXh
NTgG5RGTLxKU=

Обладнання та устаткування: 
 1. Колориметр 
фотоелектричний КФК–2 – 1 од.
 2. Бідистилятор скляний БС – 1 
од.
 3. Апарат для струшування – 2 
од.
 4. Ваги лабораторні рівноплечні 
2-го класу – 1 од.
 5. Аквадистилятор – 1 од.
 6. Випаровувач ротаційний ИР-1 
– 1 од.
 7. Прибор для визначення 
температури плавлення – 1 од. 
 8. Регулятор температури 
двопозиційний ДРТ – 1 од.
 9. Електропіч – 1 од.
 10. Установка коагулювання – 1 
од.
 11. Ваги торсійні – 1 од.
 12. Секундомір – 1 од.
 13. Посилювач-розподільник – 1 
од.
 14. Прояснювачі OU – 4 од.
 15. Центрифуга – 1 од.
 16. Мультимедійний проектор –1 
од.

1.2.27. Курсовий 
проєкт "Комплекс 
споруд з очистки 
стічних вод міста"

курсова робота 
(проект)

1.2.27 Курсовий 
проєкт Комплекс 
споруд з очистки 

стічних вод 
міста.pdf

T1XqArSJmTlQ108sF
Uyyv+wABKEQwQ12

qK1VtsAJZXo=

не потребує

1.2.31. Переддипломна 
практика

практика 1.2.31 
Переддипломна 
практика.pdf

BehQQBPVhgdTgQp
ZodUrEPMaZcRtQG

3DpjzC2uzreKY=

Характер спеціального 
матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення 
визначається зовнішьною 
організацією – базою практики 
на основі програми практики та 
індивідуального завдання на 
практику, яке узгоджується 
керівниками практики від 
університету та від бази 
практики

1.2.32. Дипломна 
робота

підсумкова 
атестація

1.2.32 Дипломна 
робота.pdf

5MVQO7BGRMfmyr
YacwMCEw5/CX7/P

484oYYcX+eTifs=

не потребує

1.2.20. Основи 
наукових досліджень

навчальна 
дисципліна

1.2.20 Основи 
наукових 

досліджень.pdf

AC8V90QRL5bS9r/D
dQmzeIwbHl0c13Z9

wEHbKUbvarI=

не потребує

ОК36. Технологічна 
практика

практика ОК36 Технологічна 
практика.pdf

IduwY1DIv+w175Vb5
QXtlXUdp0VgrX5+8

gStklpAEbE=

Характер спеціального 
матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення 
визначається зовнішьною 
організацією – базою практики 
на основі програми практики та 
індивідуального завдання на 
практику, яке узгоджується 
керівниками практики від 
університету та від бази 
практики



ОК23. Механіка 
ґрунтів і основи 
фундаментобудування

навчальна 
дисципліна

ОК23 Механіка 
ґрунтів і основи 

фундаментобудува
ння.pdf

3bQVOn4toaese4P4/
BUsJ3+sjUJODNdN

pYTVTTcXaxY=

Колекція породоутворюючих 
мінералів, осадових гірських 
порід, магматичних гірських 
порід, метаморфічних гірських 
порід; 
 наочний матеріал: 
геохронологічна таблиця, 
геологічна карта та розріз м. 
Харкова, геологічний розріз ДДЗ.
 Обладнання та устаткування:
 1. Ваги AXIS A-250 (250/0 ,2/0,01 
г)
 2. Польова лабораторія ПЛЛ-9 – 
3 шт.
 3. Компресійний прилад – 2 шт.
 4. Млин для розмел. ґрунту МГ-1
 5. Прилад д/водовіддачі 
глинистих розчин. – 2 шт.
 6. Прилад для випр. ґрунтів на 
зсув – 3 шт.
 7. Прилад для випробування 
ґрунтів на зсув РР
 8. Шафа сушильна
 9. Нівелір H-05
 10. Піч муфельна
 11. Мікроскоп МОБ-3 – 2 шт.
 12. Прес для визначення внутр. 
тертя ґрунту

ОК22. Водна 
інженерія та водні 
технології

навчальна 
дисципліна

ОК22 Водна 
інженерія та водні 

техноогії.pdf

sPVPK2HWgJ1pwQu
A9ZfPmINEp22u7W
oXdzEOQpOmb5U=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

ОК 1. Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОК1 Іноземна мова 
за професійним 

спрямуванням.pdf

/y0W4qYOqB9+1M
M1PE9rmdzuPaVeZ
GEhADhnDt17uVg=

не потребує

ОК 3. Українські 
історико-гуманітарні 
студії

навчальна 
дисципліна

ОК3 Українські 
історико-

гуманітарні 
студії.pdf

mfyv7Ymqq/QWWw
evxdS4QuSC10G+/H

qj5Or6+6YUvUY=

не потребує

ОК 4. Теорія і 
практика 
правозастосування

навчальна 
дисципліна

ОК4 Теорія і 
практика 

правозастосування
.pdf

DagwBjE2cSHznNtN
vOfkFm/dt87CK3cvF

HCRg/hDfqw=

не потребує

ОК 5. Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

навчальна 
дисципліна

ОК5 Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій.pdf

+W3xpxpZ/oJpS7Al
VYAIbWm2QBvQ4ek

1bIk9WjXdxnA=

Комп’ютерні класи кафедри 
«Комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій», ВЦ 2, 
ВЦ 3, ВЦ 5, ВЦ 6, ВЦ 7, ВЦ 8, ВЦ 
 9, ВЦ 10, ВЦ 11. 
 Обладнання та устаткування: 
 − ПК Impression P+ Celeron Dual 
Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 ГБ 
– 15 од. 
 Програмне забезпечення: 
 − Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value Subscription 
Education Solutions Agreement 
number V9775360; 
 − Google Chrome (вільне 
програмне забезпечення); 
 − Opera (вільне програмне 
забезпечення); 
 − Internet Explorer (вільне 
програмне забезпечення).

ОК 7. Хімія навчальна 
дисципліна

ОК7  Хімія.pdf yLf/bcl83zIY56lS4kG
NoT+j4vyE62whX6

MSke/Q5ac=

Обладнання та устаткування: 
 1. Прилад лабораторний для 
аналізу параметрів води з 
магнітною мішалкою (рН, RedOx, 
Cond, O2) PL-700 ALS
 2. Мікроскоп Delta Optical Smart 
Pro 5MPix
 3. Рефрактометр лабораторний 
Abbe 2WA3 КНР Manufacturer
 4. Прилад лабораторний для 
аналізу параметрів води з 
магнітною мішалкою (рН, RedOx, 



Cond, O2) PL-700 ALS
 5. Спектрофотометр (UV – VIS) 
Спектрофотометр Shimsdzu UV 
1800 (Япония)
 6. Програмне забезпечення
 7. Набір кювет
 8. Ваги лабораторні ТВЕ
 9. Ваги лабораторні електронні 
UVA
 10. Аналізатор вологи – ваги 
WAGI ELEKTRONICZNE Witold 
фірми «RADWAG»
 11. Сушильна шафа СП-50оС
 12. Термостат сухоповітряний 
ТС 20
 13. Магнітна мішалка з 
підігрівом платформи
 14. Шейкер орбітальний SH-3
 15. Електроплита Термія
 16. Центрифуга ЦЛЧ-1
 17. Баня водяна БН-092
 18. Електролітичний 
дефектоскоп NOVOTEST ЕД-ЗД
 19. Віскозиметр RVDVEE
 20. Універсальний дисольвер 
PS2811 1
 21. Eлектроплита ""Термія-1"" 
ЕПЧ-1-1,5/220 нерж.
 22. Баня водяна БВ-4 MICROmed

ОК 8. Інженерна та 
комп'ютерна графіка

навчальна 
дисципліна

ОК8 Інженерна та 
комп'ютерна 
графіка.pdf

GuqVMcaADtjfH2M
adWlVL8WcYJHcR1
DU7bmDUXx/w9o=

Обладнання та устаткування:
 – персональні комп’ютери, 2015 
р., 13 шт.
 Програмне забезпечення:
 – MS 10 – 13 шт. ліцензій;
 – MS Office професійний плюс 
2016, 13 шт. ліцензій;
 – Компас 3, 13 шт. ліцензій.

ОК 9. Інженерна 
геодезія

навчальна 
дисципліна

ОК9 Інженерна 
геодезія.pdf

ftw8v4jwV+4Fj8BjVc
l3dQ8IU7mnIfQncG

C2lhXhpXk=

Спеціалізована навчальна 
лабораторія «Лабораторія 
геодезії та картографії» кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем 
 Обладнання та устаткування:
 1. Теодоліт 2Т30П 1991 р.,12 шт.;
 2. Теодоліт 4Т30П 2010 р., 8 шт.;
 3. Нівелір H-10КЛ 1987 р., 17 шт.;
 4. Нівелір H-3КЛ 1991р., 8 шт.;
 5. Рейки нівелірні РН-3 1999 р., 20 
шт., (складні)
 6. Рейки телескопічні (3 м) 2008 
р., 20 шт.;
 7. Штативи: ШР-160; ШР-120; 
(20 шт);
 8. Виски для центрування.

ОК 10. Вища 
математика

навчальна 
дисципліна

ОК10 Вища 
математика.pdf

CPWPJfzjf6MDg66D
NLNpZPgpp3raE2c

MdSSnxgCb5gk=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

ОК 11. Фізика навчальна 
дисципліна

ОК11 Фізика.pdf w2E6zJ9rYNgD/Gra
FSQgw0vXvNftMMS

73IbHCmfMOJI=

Обладнання та устаткування: 
 14 лабораторних установок для:
 1. Вивчення обертального руху 
твердого тіла за допомогою 
маятника Обербека – 2 од.; 
 2. Визначення моменту інерції 
тіла за періодом крутильних 
коливань – 2 од.;
 3. Визначення коефіцієнта 
відновлення та часу співудару 
куль - 2 од.;
 4. Дослідження моменту інерції 
тіл різної геометричної форми – 
2 од.,
 5. Визначення прискорення 
вільного падіння за допомогою 
фізичного маятника – 2 од.,
 6. Визначення прискорення сили 



тяжіння за допомогою 
математичного маятника – 2 
од.
 7. Зважування на аналітичних 
терезах та визначення густини 
тіл – 2 од.; важільні аналітичні 
рівноплечі терези ВЛА – 100 г – 
М, 2001 р., та тіла правильної 
геометричної форми.
 8 лабораторних установок для: 
 1. Визначення вільного пробігу 
та ефективного діаметра 
молекул повітря через 
вимірювання коефіцієнта 
внутрішнього тертя – 2 од.; 
 2. Визначення коефіцієнта 
внутрішнього тертя рідини – 2 
од.; 
 3. Визначення відношення С р / С 
v теплоємностей газів – 2 од.; 
 4. Визначення поверхневого 
натягу рідини: терези Жолі, 
кільце на підвісі – 2 од., бюретка з 
кранами – 2 од.; барометр – 1 од.; 
D24 електросекундоміри – 10 од.
 16 лабораторних установок для:
 1. Визначення електрорушійної 
сили джерела струму 
компенсаційним методом – 2 од.;
 2. Визначення 
електростатичного поля за 
допомогою електролітичної 
ванни – 2 од.; 
 3. Визначення діелектричної 
проникності діелектрика – 2 од.;
 4. Визначення складного 
електричного кола і його 
експериментальної перевірки – 2 
од.;
 5. Дослідження роботи 
трьохелектродної лампи – 2 од.;
 6. Вивчення напівпровідникового 
випрямляча – 2 од.;
 7. Визначення питомого заряду 
електрона за допомогою 
магнетрона – 2 од.;
 8. Вивчення магнітних 
властивостей феромагнетиків – 
2 од.;
 автотрансформатори – 22 од.; 
блок стабілізації живлення БСП-
5 – 22 од.; генератор – 16 од.; 
мультіметр – 16 од.; осцилограф 
– 15 од.; тестер Ц – 20 - 2 од.
 12 лабораторних установок для: 
 1. Вивчення світла з 
використанням біпризми 
Френеля – 2 од.;
 2. Вивчення інтерференції світла 
з використанням кілець 
Ньютона – 2 од.;
 3. Вивчення спектрів – 2 од.;
 4. Вивчення дифракції світла – 2 
од.;
 5. Вивчення методу Бесселя – 
Вавілова – 2 од.; 
 6. Вивчення теплового 
випромінювання за допомогою 
оптичного пірометра - 2 од.
 Засоби захисту від ураження 
електричним струмом.

ОК 16. Будівельне 
матеріалознавство

навчальна 
дисципліна

ОК16 Будівельне 
матеріалознавств

о.pdf

9rJoKMEbJWH4s+f
xhK0xnNgPFccS/zfJ

Q4A5lS6iUgk=

Обладнання та устаткування: 
 1. Сушильні шафи
 2. Вимірювальні прилади (ваги, 
динамометри, вимірники 
деформації)
 3. Пенетрометрии – 1 од.
 4. Прилади «Кільце і кулька» – 1 
од.
 5. Прилади Віка – 10 од.
 6. Мікроскопи – 3 од.



 7. Колекції гірських порід і 
мінералів – 1 од.
 8. Колекції «Скло» – 1 од.
 9. Колекції«Метали» – 1 од.
 10. Колекції «Пластмаси» – 1 од.
 11. Дуктилометр – 1 од.
 12. Прилад ВУТРИЗ – 1 од. 
 13. Копер «Педжа» – 1 од.
 14. Коло Баушингера – 1 од.
 15. Вібростіл ВС-1 – 1 од.
 16. Молоток Шмидта, (2006 г.) – 
1од;
 17. Домкрат 56-5Т – 1од;
 18. Таль ручна – 1од;
 19. Вибратор глибинний – 1од;
 20. Модель козлового крана К 202 
– 1од;
 21. Модель башенного крана 
БКСМ14 – 1од;
 22. Модель цегляної кладки – 1од;
 23. Модель планетарного 
механізму – 1од;
 24. Макет каркасно-панельного 
житлового будинку – 1од;
 25. Макет пульсирующего 
механизма – 1од;
 26. Редуктор цилиндрический 
двухступенчатый – 1од.

ОК 35. Навчальна 
практика

практика ОК35 Навчальна 
практика.pdf

jasvNh7rcaWJe9H/9
jZRuJOVJZCnsV8W

Dk+nrZClIZs=

Характер спеціального 
матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення 
визначається зовнішьною 
організацією – базою практики 
на основі програми практики та 
індивідуального завдання на 
практику, яке узгоджується 
керівниками практики від 
університету та від бази 
практики

ОК10. Вища 
математика

навчальна 
дисципліна

ОК10 Вища 
математика.pdf

CPWPJfzjf6MDg66D
NLNpZPgpp3raE2c

MdSSnxgCb5gk=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук.

ОК13. Хімія води навчальна 
дисципліна

ОК13 Хімія води.pdf GhDpB6HfKV4gAS/j
4N12zm/JBZxN20w7

OCSk0RU+YoE=

Обладнання та устаткування: 
 1. Прилад лабораторний для 
аналізу параметрів води з 
магнітною мішалкою (рН, RedOx, 
Cond, O2) PL-700 ALS
 2. Мікроскоп Delta Optical Smart 
Pro 5MPix
 3. Рефрактометр лабораторний 
Abbe 2WA3 КНР Manufacturer
 4. Прилад лабораторний для 
аналізу параметрів води з 
магнітною мішалкою (рН, RedOx, 
Cond, O2) PL-700 ALS
 5. Спектрофотометр (UV – VIS) 
Спектрофотометр Shimsdzu UV 
1800 (Япония)
 6. Програмне забезпечення
 7. Набір кювет
 8. Ваги лабораторні ТВЕ
 9. Ваги лабораторні електронні 
UVA
 10. Аналізатор вологи – ваги 
WAGI ELEKTRONICZNE Witold 
фірми «RADWAG»
 11. Сушильна шафа СП-50оС
 12. Термостат сухоповітряний 
ТС 20
 13. Магнітна мішалка з 
підігрівом платформи
 14. Шейкер орбітальний SH-3
 15. Електроплита Термія
 16. Центрифуга ЦЛЧ-1
 17. Баня водяна БН-092
 18. Електролітичний 



дефектоскоп NOVOTEST ЕД-ЗД
 19. Віскозиметр RVDVEE
 20. Універсальний дисольвер 
PS2811 1
 21. Eлектроплита ""Термія-1"" 
ЕПЧ-1-1,5/220 нерж.
 22. Баня водяна БВ-4 MICROmed

ОК14. Опір матеріалів навчальна 
дисципліна

ОК14 Опір 
матеріалів.pdf

F76hQvpKYSWPo+Q
sslNfl30tUOl+teYDNj

EGOSI7x+M=

Обладнання та устаткування: 
 1. Універсальна випробувальна 
машина УВМ-50 -2 шт.
 2. Випробувальна машина ВМ-
4Р-1 шт.
 3. Випробувальна машина АМ-1 - 
1 шт.
 4. Механічні копри МК30, МК05-1 
– 2шт. 
 5. Випробувальна машина КМ-
50-1
 6. Прес гідравлічний ПГ125- 1 шт.
 7. Випробувальна машина РМ-50 
– 1 шт.
 8. Тензостанція – 1 шт.

ОК15. Будівельна 
механіка

навчальна 
дисципліна

ОК15 Будівельна 
механіка.pdf

1mhU7aagemgIQ185
OAv3/2O75M2TWZ
QQAoqtJDS6GCw=

Обладнання та устаткування: 
 – персональні комп’ютери 
«Impression P+», 2016 р., 15 шт.; 
 – дисплей «Panasonic» 50”, 2015 
р. 1 шт.
 Програмне забезпечення: 
 – Windows, 15 шт. ліцензій;
 – MS Office, 15 шт. ліцензій.

ОК17. Технічна 
механіка рідини і газу

навчальна 
дисципліна

ОК17 Технічна 
механіка рідини та 

газу.pdf

LpSJW2m3IvFb8/A8
XxUWj10LEe1C2J/R

pW2cYYjpphQ=

Обладнання та устаткування: 
 1. Лабораторний стенд 
«Визначення коефіцієнтів 
гідравлічного тертя при рухові у 
напірному трубопроводі та 
визначення коефіцієнтів місцевих 
опорів» 
 2. Лабораторний стенд 
«Побудова п’єзометричної та 
напірної лінії при напірному русі 
рідини в трубі змінного перерізу»
 3. Лабораторний стенд 
«Визначення коефіцієнтів 
втрати швидкості та опору при 
витіканні рідини через отвір при 
сталому напорі»
 4. Лабораторний стенд 
«Визначення коефіцієнтів 
втрати швидкості, стискання 
та опору при витіканні рідини 
через насадки різних типів при 
сталому напорі»
 5. Лабораторний стенд 
«Дослідження режимів руху у 
круглій трубі»

ОК18. Інженерна 
гідравліка

навчальна 
дисципліна

ОК18 Інженерна 
гідравліка.pdf

VxSJnnJV9mOrr63L
z2otheGp/gU8UQH

Mpczlbf8TGu8=

Обладнання та устаткування: 
 1. Лабораторний стенд 
«Визначення коефіцієнтів 
гідравлічного тертя при рухові у 
напірному трубопроводі та 
визначення коефіцієнтів місцевих 
опорів» 
 2. Лабораторний стенд 
«Побудова п’єзометричної та 
напірної лінії при напірному русі 
рідини в трубі змінного перерізу»
 3. Лабораторний стенд 
«Визначення коефіцієнтів 
втрати швидкості та опору при 
витіканні рідини через отвір при 
сталому напорі»
 4. Лабораторний стенд 
«Визначення коефіцієнтів 
втрати швидкості, стискання 
та опору при витіканні рідини 
через насадки різних типів при 
сталому напорі»



 5. Лабораторний стенд 
«Дослідження режимів руху у 
круглій трубі»

ОК19. Інженерна 
геологія

навчальна 
дисципліна

ОК19 Інженерна 
геологія.pdf

XnR2eRm2ueF5oW
KkZBHm2GF4d9XU
zrRQ90O3++VAACc

=

Колекція породоутворюючих 
мінералів, осадових гірських 
порід, магматичних гірських 
порід, метаморфічних гірських 
порід; 
 наочний матеріал: 
геохронологічна таблиця, 
геологічна карта та розріз м. 
Харкова, геологічний розріз ДДЗ.
 Обладнання та устаткування:
 1. Ваги AXIS A-250 (250/0 ,2/0,01 
г)
 2. Польова лабораторія ПЛЛ-9 – 
3 шт.
 3. Компресійний прилад – 2 шт.
 4. Млин для розмел. ґрунту МГ-1
 5. Прилад д/водовіддачі 
глинистих розчин. – 2 шт.
 6. Прилад для випр. ґрунтів на 
зсув – 3 шт.
 7. Прилад для випробування 
ґрунтів на зсув РР
 8. Шафа сушильна
 9. Нівелір H-05
 10. Піч муфельна
 11. Мікроскоп МОБ-3 – 2 шт.
 12. Прес для визначення внутр. 
тертя ґрунту

ОК20. Основи 
гідротехнічного 
будівництва

навчальна 
дисципліна

ОК20 Основи 
гідротехнічного 
будівництва.pdf

G3M83mv9UIjzuOk
mpUIq96R8eDD2G0
sXuTFAyOpOJdY=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

ОК21. Комплексне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів

навчальна 
дисципліна

ОК21 Комплексне 
використання і 
охорона водних 

ресурсів.pdf

FX+kw0MTTNZxUlC
fwq3aWiK0sd2YTE8

hka0K/LOw8jg=

Мультимедійна система: 
проектор мультимедійний Epson, 
стаціонарно змонтований екран, 
ноутбук

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

78004 Гаврилюк 
Ольга 
Володимирів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

15 ОК23. 
Механіка 
ґрунтів і 
основи 
фундаментобуд
ування

Освітня кваліфікація:
Харківський 
державний 
університет, 1997 р., 
спеціальність - 
гідрогеологія та 
інженерна геологія, 
кваліфікація - геолог-
гідрогеолог;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Fluid regime and 
ore water of bitumo-
hydrothermal mineral 
association in the 
conditions of western 
Donetsk graben/ – 
V.Suyarko, L 
Ishchenko, O. 



Gavrilyuk. - Visnyk of 
V.N. Karazin Kharkiv 
National University, 
series ""Geology. 
Geography. Ecology"" 
№ 48, 2018 Видання 
входить до 
наукометричної бази 
Web of Science.
 2. V. A. 
Aleksandrovych and O. 
V. Havryliuk 2021 
Investigation of the 
Influence of Dynamic 
Loads of Industrial 
Equipment on the 
Occurrence of 
Prolonged Yielding of 
their Foundation Soils 
IOP Conf. Series: 
Materials Science and 
Engineering vol. 1021(1) 
012010. 
DOI:10.1088/1757-
899X/1021/1/012010
 3. Суярко В.Г. 
Використання 
пластових вод 
нафтогазових 
родовищ як 
гідромінеральну 
сировину на бром / 
В.Г. Суярко, О.В. 
Гаврилюк.- Вісник 
Харківського 
національного 
університету Серія 
«Геологія, Географія, 
Екологія», Випуск 46, 
2017. – С. 7-14.
 4. Гаврилюк О. В. 
Особливості 
розміщення йоду у 
підземних водах 
північного борту 
Дніповсько-Донецької 
западини / О. В. 
Гаврилюк. – Геологія і 
геохімія горючих 
копалин. – № 1-2 (174-
175), 2018. – С. 68-72.
 5. Суярко В.Г. 
Аномалії йоду у 
підземних водах 
північно-східної 
частини Дніпровсько-
Донецького 
водонапірного 
басейну/ В.Г. Суярко, 
О.В. Гаврилюк. – 
Пошукова та 
екологічна геохімія.– 
№ 1 (20), 2019 – С. 10-
18.
 3) 1. Механіка ґрунтів, 
основи та фундаменти 
: підручник / Л. М. 
Шутенко, О. Г. Рудь, 
О. В. Кічаєва, 
Самородов О. В., 
Гаврилюк О. В.; за 
ред. Л. М. Шутенка ; 
пер. з рос. ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2017. – 
563 с.
 2. Інженерна геологія 
(з основами 
геотехніки): 



підручник для 
студенів вищих 
навчальних закладів / 
кол. авт.; за заг. ред. 
проф. В. Г. Суярка. – 
Харків: Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, 2019. – 278 
с.
 4) 1. Гаврилюк О. В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи 
геології» (для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
спеціальністю 185 – 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології) / О. В. 
Гаврилюк ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 95 с.
 2. Методичні 
рекомендації для 
оформлення 
лабораторних робіт 
(робочий зошит) із 
навчальної 
дисципліни 
«Інженерна геологія 
та механіка ґрунтів» 
(для студентів денної 
та заочної форм 
навчання 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад. О. 
В. Гаврилюк. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М 
Бекетова, 2019. – 28 с.
 3. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Геологія 
з основами 
геоморфології» (для 
студентів усіх форм 
навчання 
спеціальностей 183 – 
Технологія захисту 
навколишнього 
середовища та 101 – 
Екологія) / Харків. 
нац. ун-т. міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : О. В. 
Гаврилюк, В. А. 
Александрович. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 11 
с. 
 4. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять із 
навчальної 
дисципліни «Геологія 
з основами 
геоморфології» (для 
студентів усіх форм 
навчання першого 



(бакалаврського) 
рівня освіти 
спеціальностей 183 – 
Технологія захисту 
навколишнього 
середовища та 101 – 
Екологія) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : О. В. 
Гаврилюк, В. А. 
Александрович. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
57 с. 
 5. Александрович В. 
А. Механіка ґрунтів і 
основи 
фундаментобудування 
:конспект лекцій для 
студентів усіх форм 
навчання 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія / 
В. А. Александрович, 
О. В. Гаврилюк,Ю. І. 
Кобзар ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків :ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
77 с.
 8) 1. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту): НДР 
0115U001588 
«Особливості міграції 
галогенів та 
закономірності 
формування 
гідрогеохімічних 
аномалій з метою 
прогнозування 
родовищ корисних 
копалин та 
запобігання 
неінфекційних 
захворювань 
населення», 
Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, 2015-2020р.
 2. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту): 
«Урахування складних 
інженерно-
геологічних умов при 
розрахунку і 
проектуванні основ і 
фундаментів будівель 
та споруд» (2015-2018 
рр., № держреєстрації 
0115U004843), 
ХНУМГ імені О.М. 
Бекетова 
 12) 1. Havryliuk O. V. 
Forming of 
hydrogeochemical 
anomalies of halogens 
on north slope of the 
Dnieper-Donets basin: 
Materiały II 
Międzynarodowej 
konferencji «Naukowo-
praktycznej, 



nowoczesna nauka: 
teoria i praktyka», 
2018. С. 276-278.
 2. Havryliuk O. V. 
About the possibility of 
the use of heavy metals 
as an environmental 
pollution indicator: 
Materiały i 
Międzynarodowej 
konferencji naukowo-
praktycznej 
«Оsiągnięcia naukowe i 
perspektywy», 2019. С. 
62-64.
 3. Александрович В. 
А., Гаврилюк О. В. 
Дослідження осідань 
основ фундаментів під 
впливом динамічних 
навантажень: 
матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
""Енергоефективність 
на транспорті"", 
Харків: УкрДУЗТ, 
2020. С. 56-58.
 4. Havryliuk O. V. 
HYDROGEOCHEMICA
L CRITERIA FOR 
SEARCHING 
HYDROCARBONS IN 
THE GEOLOGICAL 
STRUCTURES OF THE 
DNIPROVSK-
DONETSK BASIN: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції ""Літні 
наукові зібрання-
2020"", Тернопіль, 
2020. С. 63-64.
 5. Гаврилюк О. В. 
Особливості 
вишукувань на 
ділянках перетину 
трубопроводами 
активних тектонічних 
розломів: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Тренди 
та тенденції розвитку 
будівельної галузі», 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
м. Бекетова, 2020. С. 
52-53.
 6. Рославцев Д.М., 
Гаврилюк О. В. Досвід 
впровадження 
дуального навчання 
на прикладі 
спеціальності 
будівництво та 
цивільна інженерія в 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова: матеріали 
Міжнародної 
конференції «Дуальна 
форма здобуття 
освіти: успіхи та 
проблеми першого 
року запровадження 
пілотного проєкту у 
закладах фахової 
передвищої та вищої 
освіти України», Київ: 
Науково-методичний 
центр ВФПО, 2020. С. 



76-78.
 19) 1. Член 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Українське 
товариство механіки 
ґрунтів, геотехніки і 
фундаментобудування
», посвідчення № 167 
від 13 грудня 2011р
 2. Член Українського 
товариства 
мінералогів , з 2018 р.

152484 Нікулін 
Сергій 
Юхимович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

KH 005343, 
виданий 

18.05.1994, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024655, 
виданий 

14.04.2011

17 ОК20. Основи 
гідротехнічног
о будівництва

Освітня кваліфікація:
Харківський 
інженерно-
будівельний інститут, 
1981 р., спеціальність -
водопостачання, 
каналізація, 
кваліфікація - 
інженер-будівельник;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
КН № 005343, 1994 р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 024655, 2011 
р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Нікулін С. Ю. 
Вирішення проблеми 
скиду 
високомінералізовани
х шахтних вод 
підприємств 
гірничорудного 
комплексу Кривбасу / 
В. А. Ботштейн, С. Ю. 
Нікулін, З. С. 
Музикіна, С. Й. 
Епштейн, А. І. 
Кондратенко, Ю. О. 
Шляхова, В. Г. 
Михайленко // 
Екологія і 
промисловість. - № 1 
(54). - 2018. - С. 16-22.
 2. Нікулін С. Ю. 
Визначення витоків у 
котлах-охолоджувачах 
газовідвідних трактів 
конвертерів з метою 
зниження витрат 
хімочищеної води / С. 
Й. Епштейн, С. Ю. 
Нікулін, Ю. О. 
Шляхова, А. І. 
Кондратенко // 
Екологія і 
промисловість. – № 
3–4 (56–57). - 2018. – 
С. 45-49. 
 3. Нікулін С. Ю. 
Стабілізаційна 
обробка води в 
оборотних циклах 
систем газоочистки 
конвертерів в роботах 
ДП ""УкрНТЦ 
""Енергосталь"". 
Частина 1. Механізм 
формування 



карбонатних 
відкладень та 
попередження їх 
утворення з 
використанням 
інгібіторів / В. Д. 
Мантула, С. Й. 
Епштейн, С. Ю. 
Нікулін, З. С. 
Музикіна, Ю. О. 
Шляхова, А. І. 
Кондратенко // 
Екологія і 
промисловість. – № 1. 
- 2019. – С. 36-44. 
 4. Нікулін С. Ю. 
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будівельний інститут, 
1981 р., спеціальність -
водопостачання, 
каналізація, 
кваліфікація - 
інженер-будівельник;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
КН № 005343, 1994 р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 024655, 2011 
р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Нікулін С. Ю. 
Вирішення проблеми 
скиду 
високомінералізовани
х шахтних вод 
підприємств 
гірничорудного 
комплексу Кривбасу / 
В. А. Ботштейн, С. Ю. 
Нікулін, З. С. 



Музикіна, С. Й. 
Епштейн, А. І. 
Кондратенко, Ю. О. 
Шляхова, В. Г. 
Михайленко // 
Екологія і 
промисловість. - № 1 
(54). - 2018. - С. 16-22.
 2. Нікулін С. Ю. 
Визначення витоків у 
котлах-охолоджувачах 
газовідвідних трактів 
конвертерів з метою 
зниження витрат 
хімочищеної води / С. 
Й. Епштейн, С. Ю. 
Нікулін, Ю. О. 
Шляхова, А. І. 
Кондратенко // 
Екологія і 
промисловість. – № 
3–4 (56–57). - 2018. – 
С. 45-49. 
 3. Нікулін С. Ю. 
Стабілізаційна 
обробка води в 
оборотних циклах 
систем газоочистки 
конвертерів в роботах 
ДП ""УкрНТЦ 
""Енергосталь"". 
Частина 1. Механізм 
формування 
карбонатних 
відкладень та 
попередження їх 
утворення з 
використанням 
інгібіторів / В. Д. 
Мантула, С. Й. 
Епштейн, С. Ю. 
Нікулін, З. С. 
Музикіна, Ю. О. 
Шляхова, А. І. 
Кондратенко // 
Екологія і 
промисловість. – № 1. 
- 2019. – С. 36-44. 
 4. Нікулін С. Ю. 
Стабілізаційна 
обробка води в 
оборотних циклах 
систем газоочистки 
конвертерів в роботах 
ДП ""УкрНТЦ 
""Енергосталь"". 
Частина 2. Зниження 
інтенсивності 
карбонатних 
відкладень в 
газоочисних апаратах 
конвертерів на 
металургійних 
підприємствах / В.Д. 
Мантула, С.Й. 
Епштейн, С.Ю. 
Нікулін, З.С. 
Музикіна, Ю.О. 
Шляхова, А.І. 
Кондратенко // 
Екологія і 
промисловість. – № 2. 
- 2019. – С. 4-15.
 5. Нікулін С. Ю. 
Застосування соди 
при стабілізаційній 
обробці води в 
оборотних циклах 
водопостачання 
газоочисних апаратів 
конвертерів / С. Й. 



Епштейн, С. Ю. 
Нікулін, Ю. О. 
Шляхова, А. І. 
Кондратенко // 
Екологія і 
промисловість. – № 2. 
- 2019. – С. 51-60.
 2) Патент на винахід 
123297 Україна, МПК 
(2006) C02F 5/00 
C21C 5/40 (2006.01) 
B01D 47/10 (2006.01) 
Система оборотного 
водопостачання 
газоочистки 
конвертера / 
Сталінський Д. В., 
Мантула В. Д., 
Епштейн С. Й., 
Каненко Г. М., Нікулін 
С. Ю., Шляхова Ю. А.; 
заявник і 
патентовласник: ДП 
""УкрНТЦ 
""Енергосталь""; 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова. – No а 2019 
08996; заявл. 
29.07.2019; опубл. 
10.03.2021, Бюл. No 
10. 
 12) 1. Нікулін С. Ю. 
Аналітичне 
визначення втрат в 
системах оборотного 
водопостачання / С. 
Ю. Нікулін // 
Екологічна безпека: 
проблеми і шляхи 
вирішення. XIV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція (м. 
Харків, 11-14 вересня 
2018 р.)
 3. Нікулін С. Ю. 
Підвищення 
ефективності 
оборотних систем 
водопостачання 
МНЛЗ і прокатних 
станів, систем 
охолодження 
прокатного 
обладнання і прокату 
/ С. Ю. Нікулін // 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., присвячена 85-
річчю ПАТ «НКМЗ» 
«Перспективи 
розвитку 
металургійного, 
прокатного та 
енергетичного 
обладнання. Розвиток 
технологічних 
процесів». Екологія», 
м. Краматорськ, 27-30 
травня 2019. – С. 26-
27.
 4. Нікулін С. Ю. 
Забезпечення 
стабільності оборотної 
води систем 
водопостачання в 
промисловості / С. Ю. 
Нікулін, А. В. 
Прокопенко // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції, 
присвяченої 80-річчю 
кафедри хімії ХНУМГ 
імені О. М. Бекетова 
""Актуальні питання 
хімії та інтегрованих 
технологій"", 7-8 
листопада, 2019 р., м. 
Харків. С. 18.
 5. Нікулін С. Ю. 
Дослідження та 
випробування методів 
підвищення 
ефективності роботи 
оборотних систем 
водопостачання станів 
гарячої прокатки / Н. 
Ю. Нікулін // Вода. 
Екологія. Суспільство: 
Тези доповідей та 
інформаційні 
матеріали V 
Міжнародної науково-
технічної конференції, 
Харків, 1–2 жовтня 
2020 р. – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. - С. 
153–155.
 20) З 26.08.2015 р. – 
по теперішній час 
Завідувач 
лабораторією проблем 
оборотного 
водопостачання та 
очищення стічних вод 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» (Наказ 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» від 
25.08.2015 р. № 1012–
к)

392315 Сорокіна 
Катерина 
Борисовна

Заступник 
директора 
навчально-
наукового 
інституту 
будівельної 
та 
цивільної 
інженерії, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

194 
Гідротехнічне 
будівництво, 

водна 
інженерія та 

водні 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014864, 
виданий 

10.04.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014793, 

виданий 
16.06.2005

21 ОК26. 
Теоретичні 
основи 
технології 
очищення води

Освітня кваліфікація:
Харківська державна 
академія міського 
господарства, 1998 р., 
спеціальність - 
очистка природних і 
стічних вод, 
кваліфікація - магістр 
за спеціальністю 
очистка природних і 
стічних вод;
 Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова, 2020 р., 
спеціальність - 194 - 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології, 
кваліфікація – 
магістр;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 014864, 2002 
р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
02ДЦ 014793, 2005 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 4) 1. Сорокіна К. Б. 



Теоретичні основи 
технології очистки 
води : конспект лекцій 
для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
всіх форм навчання за 
спеціальністю 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / К. Б. 
Сорокіна ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
126 с.
 2. Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи і 
проведення 
практичних занять із 
навчальної 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
технології очищення 
води» (для студентів 3 
курсу всіх форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. К. Б. Сорокіна. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 63 с
 3. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
технології очищення 
води» (для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
всіх форм навчання за 
спеціальністю 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. К. Б. Сорокіна. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 17 с.
 8) 1. Науково-
дослідна робота 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Договір № 3259/21 від 



01.02.2021. Керівник 
теми.
 2. Науково-дослідна 
робота «Проведення 
консультативно-
навчальних семінарів 
з питань 
проектування та 
експлуатації систем 
водопостачання та 
водовідведення». 
Договір № 3302/21 від 
26.04.2021. Керівник 
теми.
 3. Науково-дослідна 
робота «Наукове 
дослідження 
технологічного 
комплексу 
водогосподарської 
системи відведення 
поверхневого стоку та 
споруд інженерного 
захисту міста 
Харкова». № 3244/20. 
Відповідальний 
виконавець.
 9) Робота у складі 
НМК МОН з 
інженерії, підкомісії в 
галузі знань 19 – 
Архітектура та 
будівництво зі 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології сектору 
вищої освіти Науково-
методичної ради 
Міністерства освіти і 
науки України 
(Додаток до наказу 
МОН України від 6 
квітня 2016 р. № 375 
(в редакції наказу 
Міністерства освіти і 
науки України від 14 
липня 2017 р. № 1041; 
Наказ № 582 МОН 
України від 25 квітня 
2019 р.)
 12) 1. Сорокіна К. Б. 
Вплив водообміну на 
зміни якості води 
Краснопавлівського 
водосховища // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «ВОДА 
ДЛЯ ВСІХ», 
присвяченої 
Всесвітньому дню 
водних ресурсів 21 
березня 2019 р. Київ. – 
С. 260-261.
 2. Сорокіна К. Б. 
Обґрунтування вибору 
ефективної технології 
знезараження води 
для запобігання 
погіршення її якості у 
водоводах // Збірка 
доповідей 
Міжнародного 
Конгресу «ЕТЕВК-
2019» (м. Іллічівськ, 
10-14 червня 2019 р.). 
– С. 69-73.
 3. Sorokina K. Washing 



water and sediment of 
water purification 
plants processing // 
Матеріали 3-ї 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Водопостачання та 
водовідведення: 
проектування, будова, 
експлуатація, 
моніторинг» / уклад.: 
Д. Орачевська, Н. 
Вронська. – Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2019. – С. 
130-131.
 4. Сорокіна К. Б. 
Трансфер знань та 
добрих практик / К. Б. 
Сорокіна, Т. О. 
Шевченко, М. В. 
Дегтяр, Т. С. 
Айрапетян, І. М. Чуб, 
Ю. І. Жерліцин // 
Водопостачання та 
водовідведення. – № 
6. – 2019. – С. 39-47.
 5. Сорокіна К. Б. 
Перспективи 
вдосконалення водних 
технологій / К. Б. 
Сорокіна // Якість 
води: біомедичні, 
технологічні, 
агропромислові і 
екологічні аспекти: 
тези доповідей І 
Міжнародної науково-
технічної конференції. 
(Тернопіль 20–21 
травня 2021 року) / М-
во освіти і науки 
України, Терн. націон. 
техн. ун-т ім. І. Пулюя 
та ін. – Тернопіль: 
ФОП Паляниця В. А., 
2021. – С. 18-19.
 14) 1. Керівництво 
студентом (Бєляєв В. 
О., гр. М ВВб 2017-1) 
на Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів», тема 
«Обґрунтування 
використання 
анаеробних реакторів 
для очищення стічних 
вод», переможець І 
туру, 2018;
 2. Керівництво 
студентом 
(Серебряков Р. М., гр. 
М ВВб 2017-1) на 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 



освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів», тема 
«Аналіз особливостей 
реалізації методів 
мембранної 
водопідготовки», 
переможець І туру, 
2018.
 15) 1. Керівництво 
школярем Кіриченко 
Д.І. учнем 10 класу 
Харківського ліцею № 
89: науково-
дослідницька робота 
«Підвищення 
ефективності 
коагуляційної 
обробки води 
поверхневих джерел» 
– І місце в ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН 
України, секція 
«Екологія» (2020-
2021 н.р.);
 2. Член журі ХІІІ 
міського турніру юних 
винахідників і 
раціоналізаторів для 
учнів 9-11-х класів 
закладів загальної 
середньої освіти 
19.10.2019 р. (наказ 
Департаменту освіти 
Харківської міської 
ради від 06.09.2019 № 
223). 
 19) Член 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Українське водне 
товариство 
«Вотернет» (з 2021 р.). 
Свідоцтво організації 
№ 3620 видане 
30.12.2013 
 20) з 01.11.2016 р. – 
по теперішній час – 
старший науковий 
співробітник 
лабораторії проблем 
оборотного 
водопостачання та 
очищення стічних вод 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» (Наказ 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» від 
27.10.2016 р. № 520–
к)

203897 Шаповал 
Світлана 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

KH 009587, 
виданий 

21.12.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002714, 
виданий 

05.10.2001

26 ОК29. 
Технологія та 
організація 
водогосподарс
ького 
будівництва

Освітня кваліфікація:
 Харківський інститут 
інженерів 
комунального 
будівництва, 1985 р., 
спеціальність - міське 
будівництво, 
кваліфікація - 
інженер-будівельник;
 Кандидат технічних 
наук, 05.17.11 – 
технологія 
тугоплавких 



неметалевих 
матеріалів, диплом 
КН № 009587, 1995 р.;
 Доцент кафедри 
технології 
будівельного 
виробництва і 
будівельних 
матеріалів, атестат ДЦ 
№ 002714, 2001 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Шаповал С. В., 
Болотських О. М. 
Проблеми 
ресурсозбереження у 
будівельній галузі 
{Problems of resource 
saving in the 
construction industry} 
// Науковий вісник 
будівництва, 2020, т. 
99, №1. – С. 201-207. 
 2. Болотських О. М., 
Шаповал С. В. 
[Переваги 
сaмoущільнювального 
бетону і перспективи 
його застосування в 
Україні] {Advantages 
of self-sealing concrete 
and prospects of its 
application in Ukraine} 
Науковий вісник 
будівництва, 2021, т. 
103, №1.- С. 228-234. 
 3. Шаповал С. В. 
Систематизація 
підходів до рішення 
задач 
енергозбереження у 
будівельній галузі // 
Комунальне 
господарство міст. – 
Том 1. - Випуск 161. – 
2021.- С. 25–31. 
 4. Шаповал С. В., 
Григоренко О. А. 
Дослідження фізико-
механічних 
властивостей 
безвипалювальних 
будівельних 
матеріалів 
//Комунальне 
господарство міст. – 
Випуск 142. – 2018.- С. 
261-265. 
 5. Шаповал С. В., 
Удовиченко І. В., 
Мураховська О. О. 
Виготовлення 
ефективної 
керамічної цегли з 
використанням 
техногенної сировини 
// Комунальне 
господарство міст. – 
Том 2. – № 148 (2019). 
–– С. 224-229. 
 6. Шаповал С. В., 
Ткаченко М. О. 
Технологічні аспекти 
проектування 
деформаційних швів у 
будівлях і спорудах 
//Комунальне 
господарство міст. – 
Том 2 № 148 (2019) – 
с. 202-209. 



 4) 1. Матеріалознавчі 
рішення при зведенні 
і реконструкції 
будівель та споруд : 
навч. посібник / О. В. 
Кондращенко, Н. Г. 
Морковська, С. В. 
Шаповал, О. В. 
Якименко : Харків. 
нац.. ун-т міськ. госп-
ва ім.. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім.. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 202 с. 
 2. Шаповал С. В. 
Конспект лекцій з 
курсу «Сучасні 
будівельні матеріали і 
технології» (для 
студентів 5 курсу 
денної форми 
навчання 
спеціальності 191 − 
Архітектура та 
містобудування) / С. 
В. Шаповал, А. А. 
Баранова ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2017. – 
97 с. 
 3. Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт та 
самостійної роботи з 
навчальних дисциплін 
«Будівельне 
матеріалознавство» та 
«Матеріалознавство» 
(для студентів 1 і 3 
курсів денної форми 
навчання освітньо-
кваліфікаційного 
рівня бакалавр галузі 
знань 19 – Архітектура 
та будівництво) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад. : 
О. В. Кондращенко, А. 
А. Жигло. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2017. – 60 с. 
 4. Шаповал С. В., 
Болотських О. М. 
Будівельна техніка та 
виробнича база 
будівництва: конспект 
лекцій для студентів 
усіх форм навчання 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія / 
С. В. Шаповал, О. М. 
Болотських ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. 
 5. Методичні вказівки 
до самостійної та 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Матеріалознавчі 
рішення при зведенні 
і реконструкції 



будівель і споруд» 
(для студентів 1 курсу 
денної форми 
навчання освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «магістр», 6 
курсу денної форми 
навчання освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «магістр-
науковець» 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад. С. 
В. Шаповал. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 23 с.
 8) 1. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця та 
головного редактора 
наукової теми 
(проекту): НДР№ 
держреєстрації 
O119U000416 
«Інноваційний підхід 
до розробки 
природоподібних 
технологій у 
будівництві в Україні» 
2020, 2021 р.
 2. Відповідальний 
секретар Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Тренди 
та тенденції розвитку 
будівельної галузі». 
Харків: 18-19 
листопада 2020 р.
 19) Член 
Всеукраїнької 
громадської 
організації «Асоціація 
експертів будівельної 
галузі» з 2019 року. 
Свідоцтво з 23.09. 
2019.

121530 Шевченко 
Тамара 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

092601 
Водопостачанн

я та 
водовiдведення

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 001760, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036926, 
виданий 

21.11.2013

16 ОК30. 
Гідравлічні і 
аеродинамічні 
машини

Освітня кваліфікація:
 Харківська 
національна академія 
міського господарства, 
2005 р., спеціальність 
- водопостачання та 
водовідведення, 
кваліфікація – магістр 
водопостачання та 
водовідведення;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 001760, 2011 р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 036926, 2013 
р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Shevchenko T. 
Experimental research 
into the process of 
biological treatment of 
wastewater with the use 



of the membrane bio–
reactor / T. 
Shevchenko, I. Chub, D. 
Didrikh // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 3/10 
(93) 2018. – P. 43-51. 
Index Scopus. 
  2. Shevchenko T. Use 
of Fly Ash for 
Conditioning Excess 
Activated Sludge During 
Dewatering on 
Chamber Membrane 
Filter Presses / T. 
Shevchenko, O. 
Zlatkovskyi, A. 
Shevchenko // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 3/10 
(99) 2019. – P. 17-23. 
Index Scopus.
  3. Shevchenko T. 
Applying a Modified 
Aluminum Sulfate 
Solution in the 
Processes of Drinking 
Water Preparation / T. 
Shevchenko, S. Dushkin 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 
№4(106). – 2020. – P. 
26–36. Index Scopus. 
  4. Шевченко Т. О. 
Дослідження 
ефективності 
кондиціонування 
осаду методом 
посиленого окислення 
(AOP) при 
зневодненні 
надлишкового 
активного мулу / Т. О. 
Шевченко, А. О. 
Шевченко, О. А. 
Златковський // 
Проблеми 
водопостачання, 
водовідведення та 
гідравліки. – Вип. 34. 
– К.: КНУБА, 2020. – 
С. 44–54. Фахове 
наукове видання 
України категорії Б, 
включене до 
затвердженого ДАК 
переліку. 
  5. Шевченко Т. О. 
Контактні 
прояснювачі в 
процесах підготовки 
питної води / С. С. 
Душкін, Г. І. 
Благодарна, С. С. 
Душкін, Т. О. 
Шевченко / 
Комунальне 
господарство міст. - Т. 
1, № 161. - 2021. - С. 
46-52. Фахове наукове 
видання України 
категорії Б, включене 
до затвердженого ДАК 
переліку. 
  3) 1. Очищення 
стічних вод 
молокопереробних 
підприємств: 



монографія / А. О. 
Шевченко, О. Л. 
Пінчук, С. О. 
Куницький, Т. О. 
Шевченко. - Луцьк: 
Вежа-Друк, 2019. – 
224 с. Загальний 
обсяг: 13,02 др. арк.
  4) 1. Шевченко Т. О. 
Гідравлічні та 
аеродинамічні 
машини : конспект 
лекцій для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
всіх форм навчання 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології всіх форм 
навчання / Т. О. 
Шевченко. – Харків. 
нац. ун-т міськ. госпва 
ім. О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
95 с.. 
  2. Методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення та 
виконання 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Гідравлічні та 
аеродинамічні 
машини» (для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
всіх форм навчання 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова; 
уклад. Т. О. Шевченко. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 14 с.
  3. Methodological 
Guidelines for 
Laboratory Works on 
the Subject “Technical 
Mechanics of Liquid 
and Gas” (for 2d-year 
full-time and 1-2-year 
part-time students 
education level 
“bachelor” specialty 192 
– Building and civil 
engineering) / O. M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. : O. P. Galkina, T. 
O. Shevchenko. – 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2020. – 42 p.
  8) 1. Науково-
дослідна робота 
«Розробка 
інноваційних рішень 
забезпечення водної 
безпеки в межах 
річкових басейнів 



України», яка 
отримала державне 
фінансування для 
молодих науковців 
(2017–2019 рр.). 
(Проект ID № 97412) 
(Основний 
виконавець – НУВГП 
(м. Рівне), доц. 
Шевченко Т. О. – 
співвиконавець від 
ХНУМГ імені О. М. 
Бекетова). 
Відповідальний 
виконавець.
  2. Госпдоговірна 
робота № 3244/20 
«Наукове 
дослідження 
технологічного 
комплексу 
водогосподарської 
системи відведення 
поверхневого стоку та 
споруд інженерного 
захисту міста 
Харкова». 
Відповідальний 
виконавець. 
  3. Госпдоговірна 
робота № 3259/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
  4. Госпдоговірна 
робота № 3302/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
  5. Рецензент 
наукового видання 
""""Jornal of Water and 
Land Development"""", 
яке індексується 
науковометричною 
базою Scopus.
  12) 1. Шевченко Т. О. 
Покращення процесу 
усереднення стічних 
вод 
молокопереробних 
підприємств // Т. О. 
Шевченко, А. О. 
Шевченко // 
International scientific 
and practical 
conference «Science, 
engineering and 
technology: global and 
current trends» : 
Conference 
proceedings, December 
27–28, 2019. Prague: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing». – P. 38–
42.
  2. Шевченко Т. О. 



Кондиціонування 
осадів побутових 
стічних вод при 
зневодненні на 
камерно-
мембранному фільтр-
пресі / Т. О. 
Шевченко, А. О. 
Шевченко // Вода. 
Екологія. Суспільство: 
Тези доповідей та 
інформаційні 
матеріали V 
Міжнародної науково-
технічної конференції, 
Харків, 1–2 жовтня 
2020 р. – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – С. 
150–153
  3. Шевченко Т. О. 
Ефективність 
модифікації 
кварцового 
завантаження 
швидких фільтрів 
очисних споруд 
водопроводу / С. С. 
Душкін, Т. О. 
Шевченко // Вода. 
Екологія. Суспільство: 
Тези доповідей та 
інформаційні 
матеріали V 
Міжнародної науково-
технічної конференції, 
Харків, 1–2 жовтня 
2020 р. / За ред. К. Б. 
Сорокіної ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків: ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. 
– С. 143–145.
  4. Шевченко Т. О. 
Ефективність 
впровадження насосів 
зануреного типу на 
каналізаційній 
насосній станції / Т. О. 
Шевченко, О. П. 
Галкіна // Modern 
approaches to the 
introduction of science 
into practice. Abstracts 
of XV International 
Scientific and Practical 
Conference. San 
Francisco, USA. – May 
24-26, 2021. – Pp. 266–
268.
  5. Шевченко Т. О. 
Дослідження впливу 
модифікованого 
розчину коагулянту 
сульфату алюмінію на 
процес знебарвлення 
води у контактних 
прояснювачах / С. С. 
Душкін, Т. О. 
Шевченко // 
Актуальні проблеми, 
пріоритетні напрямки 
та стратегії розвитку 
України: тези 
доповідей ІІ 
Міжнародної науково-
практичної он-лайн 
конференції, м. Київ, 
16 червня 2021 року / 
редкол. О.С. 



Волошкіна та ін. – 
Київ: ІТТА, 2021. – С. 
400–404.
  13) Викладання 
дисципліни 
""""Технічна механіка 
рідини та газу"""" 
англійською мовою в 
осінньому семестрі 
2021/2022 навч. року 
60 год. (30 год. - 
лекції, 15 год. - 
практичні заняття, 15 
год. - лабораторні 
заняття) для 
здобувачів вищої 
освіти першого рівня 
вищої освіти 2 курсу 
групи ПЦБ 2020-3а 
(наказ № 373-01 від 
05.10.2021)
  14) 1. Керівництво 
студенткою 
(Сидоренко Т. О., гр. 
РВВР 2015-1у) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Дезінфекція води», 
переможниця І туру, 
2018 р.
  2. Керівництво 
студенткою 
(Бондаренко Н. В., гр. 
РВВР 2015-1) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Експериментальне 
дослідження процесу 
біологічної очистки 
стічних вод із 
застосуванням 
мембранного 
біореактора», 
переможниця І туру, 
2019 р.
  3. Керівництво 
студенткою (Попова 
Ю. О., гр. ЦІ ВВ 2016-
1) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Водопостачання та 
водовідведення». 



Конкурсна робота на 
тему «Зневоднення 
осадів», переможниця 
І туру, 2020 р.
  20) 01.09.2015 р. – 
14.06.2021 – науковий 
співробітник 
лабораторії проблем 
оборотного 
водопостачання та 
очищення стічних вод 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» (Наказ 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» від 
31.08.2015 р. № 1088–
к)

142553 Дегтяр 
Марія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

092601 
Водопостачанн

я та 
водовiдведення

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 006769, 
виданий 

17.05.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044456, 
виданий 

29.09.2015

16 ОК31. 
Водопровідні 
системи і 
споруди

Освітня кваліфікація:
 Харківська 
національна академія 
міського господарства, 
2005 р., спеціальність 
- водопостачання та 
водовідведення, 
кваліфікація - магістр 
з водопостачання та 
водовідведення;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 – 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 006769, 2012 р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 044456, 2015 
р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Degtyar M. 
Intensification of 
wastewater purification 
of municipal solid waste 
landfills / M. Degtyar 
// Technology audit 
and production 
reserves. – № 2. 2019. 
– С. 22–24. (Фахове 
видання).
 2. Дегтяр М.В. 
Технології очищення 
фенольних стічних 
вод / О.П. Галкіна, 
М.В. Дегтяр // 
Екологічні науки. 
Випуск № 24, 2019. – 
С. - 32-36 (Фахове 
видання).
 3. Дегтяр М.В. 
Дослідження 
основних факторів, 
що впливають на 
ефективність 
очищення фільтрату 
полігонів твердих 
побутових відходів / 
М.В. Дегтяр, О.П. 
Галкіна // Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Том 30, 
№5, 2019. - С. 62-68.
(Фахове видання).
 4. Дегтяр М.В. 
Особливості 
поводження з рідкими 
побутовими 
відходами / М.В. 
Дегтяр // Вчені 



записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Том 31 
(70) № 6, 2020. – С. 
158-163 (Фахове 
видання).
 5. Dushkin S., 
Martynov S., Dushkin 
S. S., Degtyar M. 
Purification of filtering 
drainage wastewater of 
solid waste landfills 
with modified coagulant 
solutions // 
International Journal of 
Environmental Science 
and Technology // 
Published 14 August 
2021.
 2) Патент України на 
винахід № 117157. 
Спосіб 
електрохімічної 
очистки природних і 
стічних вод / 
Державний 
департамент 
інтелектуальної 
власності МОН // 
Бюл. №12, 06.2018. 
Душкін С. С., Душкін 
С. С., Дегтяр М. В., 
Жиряков І. О.
 4) 1. Дегтяр М.В. 
Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи, 
проведення 
практичних занять і 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни: «Захист 
водних об’єктів при 
складуванні та 
захороненні шламів та 
твердих побутових 
відходів» (для 
студентів 3, 4 курсів 
денної і заочної форм 
навчання першого 
рівня за спеціальністю 
192 – Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітня програма 
«Гідротехніка» 
(«Водні ресурси»). – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 42 с.
 2. Дегтяр М.В. Фізика 
води: конспект лекцій 
для студентів 1 курсу 
другого 
(магістерського) рівня 
за спеціальністю 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія 
освітня програма 
«Водопостачання та 
водовідведення). – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 44 с.



 5. Дегтяр М.В. Захист 
водних об’єктів при 
складуванні та 
захороненні шламів та 
твердих побутових 
відходів: конспект 
лекцій для студентів 
3, 4 курсів денної і 
заочної форм 
навчання першого 
рівня за спеціальністю 
192 – Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітня програма 
«Гідротехніка» 
(«Водні ресурси»). – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 57 с.
 8) 1. Госпдоговірна 
робота № 3259/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
 2. Госпдоговірна 
робота № 3302/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
 12) 1. Дегтяр М.В. 
Особливості 
очищення 
концентрованих 
стічних вод за 
допомогою 
біодискових фільтрів / 
Дегтяр М.В. // 
ADVANCES OF 
SCIENCE: Proceedings 
of articles the 
international scientific 
conference. Czech 
Republic, Karlovy Vary 
– Ukraine, Kyiv, 23 
August 2019. - p. 17-22.
 2. Дегтяр М.В. 
Трансфер знань та 
добрих практик / Ю.І. 
Жерліцин, К. Б. 
Сорокіна, М.В. Дегтяр, 
Т.С. Айрапетян та ін. 
// Водопостачання та 
водовідведення: 
Вироб.-практ. журнал. 
– Київ, грудень 2019. – 
№ 6. – С. 39–47.
 3. Дегтяр М.В. 
Підвищення 
ефективності 
біологічного 
очищення стічних вод 
/ Дегтяр М.В. // 
Ресурси природних 
вод Карпатського 
регіону / Проблеми 



охорони та 
раціонального 
використання. 
Матеріали 
Дев’ятнадцятої 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
8–9 жовтня, 2020 р.): 
збірник наукових 
статей – Львів: 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 2020. – 
С. 106-109.
 4. Дегтяр М.В. 
Особливості 
використання 
біодискових фільтрів 
для очищення стічних 
вод / М.В. Дегтяр // 
Вода, екологія, 
суспільство: Vміжнар. 
наук.-техн. конф., 1-2 
жовтня 2020 р., м. 
Харків: матер. конф. – 
Харків: ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова, 2020.
 5. Дегтяр М.В. 
Нормування рідких 
побутових відходів / 
Дегтяр М.В. // 
International Scientific 
Periodical Journal 
""SWorldJournal"" Том 
7(02) 2021. – С. 33-37.
 14) 1. Керівництво 
студенткою Строєвою 
Яною Романівною – 
переможниця І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192-
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Переробка осадів 
стічних вод з метою 
отримання 
біопалива». 2018 рік.
 2. Керівництво 
студенткою Ключник 
Дариною Сергіївною – 
переможниця І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт. 
Конкурсна робота 
""Удосконалення 
технології обробки 
осадів стічних вод"". 
2019 рік.

76924 Ткачов 
Вячеслав 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

TH 067279, 
виданий 

09.11.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
022625, 
виданий 

17.04.1990

43 1.2.20. Основи 
наукових 
досліджень

Освітня кваліфікація:
Харківський інститут 
інженерів 
комунального 
будівництва, 1971 р., 
спеціальність -очистка 
природних і стічних 
вод, кваліфікація - 
інженер-технолог;
 Кандидат технічних 



наук, 05.17.01 – 
технологія 
неорганічних 
речовин, диплом ТН 
№ 067279, 1983 р.;
 Доцент кафедри 
очистки вод та 
сантехніки, атестат 
ДЦ № 022625, 1990 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 3) 1. Ткачов В.О. 
Водокористування в 
умовах сталого 
розвитку міських 
поселень : монографія 
/ М.Я. Берещук, В.О. 
Ткачов; Харків. нац. 
ун-т міськ. гос-ва ім. 
О.М. Бекетова. - 
Харків: ХНУМГ ім 
О.М. Бекетова, 2019. - 
205 с.
 2. Ткачов В.О. Тестові 
завдання в системі 
самопідготовки і 
дистанційного 
навчання студентів : 
Навчальний посібник 
/ М.Я. Берещук, В.О. 
Ткачов, М.В. 
Новожилова; Харків. 
нац. ун-т міськ. гос-ва 
ім. О.М. Бекетова. - 
Харків: ХНУМГ ім 
О.М. Бекетова, 2021. - 
115 с.
 8) 1. Науково-
дослідна робота 
«Аналітично-
технологічне 
обстеження систем 
водопостачання сел. 
Донець Зміївського 
району Харківської 
області». Госпдоговір 
№ 3202/20. 
Відповідальний 
виконавець.
 2. Науково-дослідна 
робота «Проведення 
інструментально-
лабораторних робіт з 
аналізу якості води 
систем 
водопостачання сел. 
Донець Зміївського 
району Харківської 
області"". Госпдоговір 
№ 3203/20. 
Відповідальний 
виконавець.
 3. Науково-дослідна 
робота «Розробка 
пропозицій з 
оптимізації систем 
водопостачання сел. 
Донець Зміївського 
району Харківської 
області». Госпдоговір 
№ 3204/20. 
Відповідальний 
виконавець.
 12) 1 Ткачов В. О. 
Ефективність 
застосування 
модифікованого 
коагулянту сульфату 
алюмінію при 
підготовці питної води 



/ С. С. Душкін, В. О. 
Ткачов, Т. О. 
Шевченко, О. І. 
Коробцов / Програма 
Х Міжнародної 
наукової конференції 
«Ресурс і безпека 
експлуатації 
конструкцій, будівель 
та споруд», Харків, 
26-27 жовтня 2021 р. – 
Харків: ХНУБА, 2021. 
– С. 15.
 2. Ткачов В. О. 
Удосконалення 
технології очищення 
стічних вод на 
об’єднаних очисних 
спорудах каналізації / 
І. М. Чуб, В. О. Ткачов, 
В. А. Ахтирський, С. 
М. Лисенко // 
Програма Х 
Міжнародної наукової 
конференції «Ресурс і 
безпека експлуатації 
конструкцій, будівель 
та споруд», Харків, 
26-27 жовтня 2021 р. – 
Харків: ХНУБА, 2021. 
– С. 15.
 19) Експерт 
Всеукраїнської 
громадської 
організації (ВЕГО) 
""Мама - 86"". 
Громадська 
організація 
зареєстрована 
07.04.1996 р.

150452 Славута 
Олена 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

076 
Підприємницт
во, торгівля та 

біржова 
діяльність, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053363, 
виданий 

15.10.2019, 
Атестат 

доцента AД 
009484, 
виданий 

30.11.2021

28 1.2.21. 
Економіка 
водного 
господарства

Освітня кваліфікація:
 Харківський інститут 
інженерів міського 
господарства, 1993 р., 
спеціальність - 
економіка і 
управління в 
побутовому й 
житлово-
комунальному 
обслуговуванні, 
кваліфікація - 
інженер-економіст; 
 Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова, 2019 р., 
спеціальність - 
економіка та 
організація бізнесу, 
кваліфікація – 
магістр; 
 Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна, 2020 р., 
спеціальність -
економічна аналітика 
та статистика, 
кваліфікація – 
магістр;
 Кандидат 
економічних наук, 
08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка, диплом ДК 
№ 053363, 2019 р.;
Доцент кафедри 



економіки, атестат АД 
№ 009484, 2021 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Славута О. І. 
Адаптація 
міжнародних підходів 
до формування 
системи статистичних 
показників аналізу 
використання водних 
ресурсів на рівні міста 
/ Т. Г. Чала, О. І. 
Славута, Г. С. 
Корепанов, Д. І. 
Черненко // 
Проблеми економіки. 
– 2021. – № 1. – C. 
192–200. (Index 
Copernicus) 
 2. Славута О. І. 
Статистичне 
моделювання 
тенденцій розвитку 
енергетичного ринку в 
регіонах України / Т. 
Г. Чала, Ю. В. Прядко, 
О.І. Славута // Бізнес 
Інформ. – 2021. – № 1. 
– С. 151 – 157. (Index 
Copernicus)
 3. Славута О. І. 
Впровадження 
елементів HR-
навігатора в 
діяльності КП 
«Шляхрембуд» з 
використанням 
статистичного 
інструментарію / Н. 
М. Матвєєва, Д. А. 
Новіков, О. І. Славута 
// Комунальне 
господарство міст. – 
Серія : Економічні 
науки. – 2021. – Вип. 
162. – С. 32-36. (Index 
Copernicus)
 4. Славута О. І. 
Підвищення 
ефективності роботи 
водогосподарських 
систем по проведенню 
водообміну 
Краснопавлівського 
водосховища / С. М. 
Епоян, О. І. Славута, В. 
М. Жук // Науковий 
вісник будівництва. 
2020. – Т. 101. – № 3. 
– С. 212 – 221. 
 5. Славута О. І. 
Методика розрахунку 
впливу кадрового 
потенціалу і 
ефективності його 
використання на 
прибуток 
підприємства / В. 
Костюк, С. Юр’єва, О. 
Славута // 
Комунальне 
господарство міст. – 
Серія : Економічні 
науки. – 2020. – Вип. 
155. – С. 94-101. (Index 
Copernicus) 
 6. Славута О. І. Сфера 
водопостачання та 
водовідведення як 



складова якості життя 
населення: економічні 
та соціальні аспекти 
розвитку / В.О. Єсіна, 
О.І. Славута, Н.М. 
Матвєєва // 
Причорноморські 
економічні студії. – 
Вип. 53. – 2020. – С. 
69-74. (Index 
Copernicus)
 7. Славута О. І. 
Аналітичне 
забезпечення 
розвитку 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства 
Харківського регіону / 
Н. М. Матвєєва, О. І. 
Славута // Бізнес 
Інформ. – 2018. – № 
12. – С. 120-126. (Index 
Copernicus)
 Proskurnina, N.V., 
Shtal, T.V., Slavuta, 
O.I., Serogina, D.O., 
Bohuslavskyi, V.V. 
Omnichannel Strategy 
of digital 
transformation of retail 
trade enterprise: From 
concept to 
implementation | 
[Estrategia Omnicanal 
de Transformación 
Digital de la Empresa 
de Comercio Minorista: 
Del Concepto a la 
Implementación]. 
Estudios de Economia 
Aplicada. Vol. 39 No. 6 
(2021): Special Issue: 
Innovative 
Development and 
Economic Growth in 
the CIS Countries. DOI 
10.25115/eea.v39i6.5238
Видання включено до 
МНБ Scopus
 3) 1. Управління 
витратами : навч. 
посібник / Н. М. 
Матвєєва, О. І. 
Славута; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
157 с.
 2. Славута О. І. 
Економіка і 
організація діяльності 
підприємств міського 
господарства: навч. 
посібник / О. І. 
Славута. – Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– 2-ге вид., перероб. і 
доп. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 269 
с.
 4) 1. Економіка 
підприємства. Модуль 
1 : Конспект лекцій 
для студентів 2 курсу 
всіх форм навчання 
першого 
(бакалаврського) 



рівня освіти 
спеціальності 051 – 
Економіка / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова; 
[уклад.: О. І. Славута]. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 40 с.
 2. Методичні 
рекомендації до 
практичних занять і 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства» (для 
студентів всіх форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня освіти 
спеціальності 051 – 
Економіка) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
[уклад. О. І. Славута]. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 80 с.
 3. Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка і 
організація діяльності 
підприємств міського 
господарства» (для 
студентів денної і 
заочної форм 
навчання 
спеціальності 051 – 
Економіка) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова; 
[уклад. О. І. Славута]. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. 
– 39 с.
 5) Захист 
кандидатської 
дисертації на тему 
«Організаційно-
економічні аспекти 
удосконалення 
функціонування 
сфери водопостачання 
та водовідведення в 
регіонах України» 26 
червня 2019 р. за 
спеціальністю 
08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка. Диплом 
ДК № 053363.
 8) Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
№3303/21 від 
16.04.2021 
«Розрахунок тарифів 
на комунальні послуги 
з централізованого 
водопостачання та 
водовідведення в 
населених пунктах 
Пісочинської ОТГ »

392315 Сорокіна Заступник Навчально- Диплом 21 1.2.22. Освітня кваліфікація:



Катерина 
Борисовна

директора 
навчально-
наукового 
інституту 
будівельної 
та 
цивільної 
інженерії, 
Основне 
місце 
роботи

науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

магістра, 
Харківський 

національний 
університет 

міського 
господарства 

імені О.М. 
Бекетова, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

194 
Гідротехнічне 
будівництво, 

водна 
інженерія та 

водні 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014864, 
виданий 

10.04.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014793, 

виданий 
16.06.2005

Технологія 
очистки 
природних вод

Харківська державна 
академія міського 
господарства, 1998 р., 
спеціальність - 
очистка природних і 
стічних вод, 
кваліфікація - магістр 
за спеціальністю 
очистка природних і 
стічних вод;
 Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова, 2020 р., 
спеціальність - 194 - 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології, 
кваліфікація – 
магістр;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 014864, 2002 
р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
02ДЦ 014793, 2005 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 4) 1. Сорокіна К. Б. 
Технологія очистки 
природних вод : 
конспект лекцій для 
здобувачів вищої 
освіти всіх форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології / К. Б. 
Сорокіна ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
115 с.
 2. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
лабораторних робіт із 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія очистки 
природних вод» (для 
здобувачів вищої 
освіти всіх форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : В. М. Бєляєва, 
К. Б. Сорокіна. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
39 с. 
 3. Методичні 



рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія очистки 
природних вод» (для 
здобувачів вищої 
освіти всіх форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова; 
уклад. : В. М. Бєляєва, 
К. Б. Сорокіна. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
60 с
 8) 1. Науково-
дослідна робота 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Договір № 3259/21 від 
01.02.2021. Керівник 
теми.
 2. Науково-дослідна 
робота «Проведення 
консультативно-
навчальних семінарів 
з питань 
проектування та 
експлуатації систем 
водопостачання та 
водовідведення». 
Договір № 3302/21 від 
26.04.2021. Керівник 
теми.
 3. Науково-дослідна 
робота «Наукове 
дослідження 
технологічного 
комплексу 
водогосподарської 
системи відведення 
поверхневого стоку та 
споруд інженерного 
захисту міста 
Харкова». № 3244/20. 
Відповідальний 
виконавець.
 9) Робота у складі 
НМК МОН з 
інженерії, підкомісії в 
галузі знань 19 – 
Архітектура та 
будівництво зі 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології сектору 
вищої освіти Науково-
методичної ради 
Міністерства освіти і 
науки України 
(Додаток до наказу 
МОН України від 6 
квітня 2016 р. № 375 
(в редакції наказу 



Міністерства освіти і 
науки України від 14 
липня 2017 р. № 1041; 
Наказ № 582 МОН 
України від 25 квітня 
2019 р.)
 12) 1. Сорокіна К. Б. 
Вплив водообміну на 
зміни якості води 
Краснопавлівського 
водосховища // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «ВОДА 
ДЛЯ ВСІХ», 
присвяченої 
Всесвітньому дню 
водних ресурсів 21 
березня 2019 р. Київ. – 
С. 260-261.
 2. Сорокіна К. Б. 
Обґрунтування вибору 
ефективної технології 
знезараження води 
для запобігання 
погіршення її якості у 
водоводах // Збірка 
доповідей 
Міжнародного 
Конгресу «ЕТЕВК-
2019» (м. Іллічівськ, 
10-14 червня 2019 р.). 
– С. 69-73.
 3. Sorokina K. Washing 
water and sediment of 
water purification 
plants processing // 
Матеріали 3-ї 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Водопостачання та 
водовідведення: 
проектування, будова, 
експлуатація, 
моніторинг» / уклад.: 
Д. Орачевська, Н. 
Вронська. – Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2019. – С. 
130-131.
 4. Сорокіна К. Б. 
Трансфер знань та 
добрих практик / К. Б. 
Сорокіна, Т. О. 
Шевченко, М. В. 
Дегтяр, Т. С. 
Айрапетян, І. М. Чуб, 
Ю. І. Жерліцин // 
Водопостачання та 
водовідведення. – № 
6. – 2019. – С. 39-47.
 5. Сорокіна К. Б. 
Перспективи 
вдосконалення водних 
технологій / К. Б. 
Сорокіна // Якість 
води: біомедичні, 
технологічні, 
агропромислові і 
екологічні аспекти: 
тези доповідей І 
Міжнародної науково-
технічної конференції. 
(Тернопіль 20–21 
травня 2021 року) / М-
во освіти і науки 
України, Терн. націон. 
техн. ун-т ім. І. Пулюя 



та ін. – Тернопіль: 
ФОП Паляниця В. А., 
2021. – С. 18-19.
 14) 1. Керівництво 
студентом (Бєляєв В. 
О., гр. М ВВб 2017-1) 
на Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів», тема 
«Обґрунтування 
використання 
анаеробних реакторів 
для очищення стічних 
вод», переможець І 
туру, 2018;
 2. Керівництво 
студентом 
(Серебряков Р. М., гр. 
М ВВб 2017-1) на 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів», тема 
«Аналіз особливостей 
реалізації методів 
мембранної 
водопідготовки», 
переможець І туру, 
2018.
 15) 1. Керівництво 
школярем Кіриченко 
Д.І. учнем 10 класу 
Харківського ліцею № 
89: науково-
дослідницька робота 
«Підвищення 
ефективності 
коагуляційної 
обробки води 
поверхневих джерел» 
– І місце в ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН 
України, секція 
«Екологія» (2020-
2021 н.р.);
 2. Член журі ХІІІ 
міського турніру юних 
винахідників і 
раціоналізаторів для 
учнів 9-11-х класів 
закладів загальної 
середньої освіти 
19.10.2019 р. (наказ 
Департаменту освіти 
Харківської міської 
ради від 06.09.2019 № 
223). 
 19) Член 
Всеукраїнської 
громадської 



організації 
«Українське водне 
товариство 
«Вотернет» (з 2021 р.). 
Свідоцтво організації 
№ 3620 видане 
30.12.2013 
 20) 01.11.2016 р. – по 
теперішній час – 
старший науковий 
співробітник 
лабораторії проблем 
оборотного 
водопостачання та 
очищення стічних вод 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» (Наказ 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» від 
27.10.2016 р. № 520–
к)

46482 Благодарна 
Галина 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023693, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016004, 
виданий 

22.12.2006

25 1.2.24. 
Водовідвідні 
системи і 
споруди

Освітня кваліфікація:
Харківська державна 
академія міського 
господарства, 1997 р., 
спеціальність -
водопостачання, 
каналізація, 
раціональне 
використання та 
охорона водних 
ресурсів, кваліфікація 
- інженер-технолог;
Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 023693, 2003 
р.;
Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 016004, 
2006 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 4) 1. Благодарна Г. І. 
Водовідвідні системи і 
споруди : конспект 
лекцій для здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології / Г. І. 
Благодарна ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 149 с.
 2. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Водовідвідні системи 
і споруди» (для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання 



спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. Г. І. 
Благодарна. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 54 с.
 3. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять та 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Водовідвідні системи 
і споруди» (для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. Г. І. 
Благодарна. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 70 с.
 6) Наукове 
керівництво 
здобувачем Шевченко 
А. О. на тему 
«Удосконалення 
роботи флотаційних 
установок для 
очищення стічних вод 
молокозаводів з 
використанням 
засобів гідравлічного 
перемішування» 
(диплом ДК №050175 
від 18.12.2018 р.) 
спеціальність 05.23.04 
– водопостачання, 
каналізація.
 8) 1. Науково-
дослідна робота 
""Розробка поточних 
індивідуальних 
технологічних 
нормативів 
використання питної 
води ЛКСП 
«Лисичанськводокана
л»"". Госпдоговір 
№2974/18. Науковий 
керівник
 2 Науково-дослідна 
робота «Визначення 
технологічних 
нормативів витрат та 
втрат води в системах 
централізованого 
постачання гарячої 
води комунального 
підприємства 
«Харківські теплові 
мережі». Госпдоговір 
№22070207. 
Відповідальний 
виконавець.
 3. Науково-дослідна 



робота «Розробка 
пропозицій з 
оптимізації систем 
водопостачання сел. 
Донець Зміївського 
району Харківської 
області (за ДК 
021:2015 – 71800000-6 
Консультаційні 
послуги у сферах 
водопостачання та 
відходів». Госпдоговір 
№3204/20/107. 
Відповідальний 
виконавець.
 4. Науково-дослідна 
робота «Аналітично-
технологічне 
обстеження систем 
водопостачання сел. 
Донець Зміївського 
району Харківської 
області (за ДК 
021:2015 – 65130000-3 
Експлуатування 
систем 
водопостачання)"". 
Госпдоговір 
№3202/20/106. 
Відповідальний 
виконавець 
 5. Науково-дослідна 
робота «Проведення 
інструментально-
лабораторних робіт з 
аналізу якості води 
систем 
водопостачання сел. 
Донець Зміївського 
району Харківської 
області (за ДК 
021:2015 – 7190000-7 
Лабораторні 
послуги)"". 
Госпдоговір 
№3203/20/107. 
Відповідальний 
виконавець.
 6. Науково-дослідна 
робота ""Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспективи 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення"". 
Госпдоговір №3259. 
Відповідальний 
виконавець.
 14) 1. Керівництво 
студенткою 
(Мірошниченко Ю. В., 
гр. М РВВР 2017-1) у І 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Очищення води за 
допомогою методу 
натрій − 
катіонування», 



переможниця І туру, 
2018 р.
 2. Керівництво 
студенткою 
(Заславська В. В., гр. 
М ВВб2019-1) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Водопостачання та 
водовідведення». 
Конкурсна робота на 
тему «Очищення води 
за допомогою - 
фотокаталізу», 
переможниця І туру, 
2019 р.
 3. Керівництво 
студенткою 
(Заславська В. В. гр. М 
ВВб2019-1) у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
галузі знань 19 
«Архітектура та 
будівництво», тема 
«Очищення води за 
допомогою - 
фотокаталізу», 
диплом ІІІ ступеня, 
2020 р.
 19) Дійсний член 
(академік) Інженерної 
Академії України, 
Диплом № 103, Наказ 
№ 32 від 06.11.2020 р.

46482 Благодарна 
Галина 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023693, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016004, 
виданий 

22.12.2006

25 1.2.25. 
Експлуатація 
водогосподарс
ьких об'єктів

Освітня кваліфікація:
Харківська державна 
академія міського 
господарства, 1997 р., 
спеціальність -
водопостачання, 
каналізація, 
раціональне 
використання та 
охорона водних 
ресурсів, кваліфікація 
- інженер-технолог;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 023693, 2003 
р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 016004, 
2006 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 4) 1. Благодарна Г. І. 
Водовідвідні системи і 
споруди : конспект 
лекцій для здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх форм 
навчання 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 



будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології / Г. І. 
Благодарна ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 149 с.
 2. Благодарна Г. І. 
Реконструкція і 
інтенсифікація роботи 
очисних споруд 
водопровідно-
каналізаційних систем 
: конспект лекцій для 
студентів 1 курсу 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «магістр» усіх 
форм навчання за 
спеціальністю 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Г. І. 
Благодарна ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2019. 
– 149 с.
 3. Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи, 
проведення 
практичних занять та 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навальної дисципліни 
«Реконструкція і 
інтенсифікація роботи 
очисних споруд 
водопровідно-
каналізаційних 
систем» (для студентів 
1 курсу усіх форм 
навчання другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. Г. І. 
Благодарна. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – 84 с.
 6) Наукове 
керівництво 
здобувачем Шевченко 
А. О. на тему 
«Удосконалення 
роботи флотаційних 
установок для 
очищення стічних вод 
молокозаводів з 
використанням 
засобів гідравлічного 
перемішування» 
(диплом ДК №050175 
від 18.12.2018 р.) 
спеціальність 05.23.04 
– водопостачання, 
каналізація.
 8) 1. Науково-



дослідна робота 
""Розробка поточних 
індивідуальних 
технологічних 
нормативів 
використання питної 
води ЛКСП 
«Лисичанськводокана
л»"". Госпдоговір 
№2974/18. Науковий 
керівник
 2 Науково-дослідна 
робота «Визначення 
технологічних 
нормативів витрат та 
втрат води в системах 
централізованого 
постачання гарячої 
води комунального 
підприємства 
«Харківські теплові 
мережі». Госпдоговір 
№22070207. 
Відповідальний 
виконавець.
 3. Науково-дослідна 
робота «Розробка 
пропозицій з 
оптимізації систем 
водопостачання сел. 
Донець Зміївського 
району Харківської 
області (за ДК 
021:2015 – 71800000-6 
Консультаційні 
послуги у сферах 
водопостачання та 
відходів». Госпдоговір 
№3204/20/107. 
Відповідальний 
виконавець.
 4. Науково-дослідна 
робота «Аналітично-
технологічне 
обстеження систем 
водопостачання сел. 
Донець Зміївського 
району Харківської 
області (за ДК 
021:2015 – 65130000-3 
Експлуатування 
систем 
водопостачання)"". 
Госпдоговір 
№3202/20/106. 
Відповідальний 
виконавець 
 5. Науково-дослідна 
робота «Проведення 
інструментально-
лабораторних робіт з 
аналізу якості води 
систем 
водопостачання сел. 
Донець Зміївського 
району Харківської 
області (за ДК 
021:2015 – 7190000-7 
Лабораторні 
послуги)"". 
Госпдоговір 
№3203/20/107. 
Відповідальний 
виконавець.
 6. Науково-дослідна 
робота ""Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспективи 
розвитку технологій 



водопостачання та 
водовідведення"". 
Госпдоговір №3259. 
Відповідальний 
виконавець.
 14) 1. Керівництво 
студенткою 
(Мірошниченко Ю. В., 
гр. М РВВР 2017-1) у І 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Очищення води за 
допомогою методу 
натрій − 
катіонування», 
переможниця І туру, 
2018 р.
 2. Керівництво 
студенткою 
(Заславська В. В., гр. 
М ВВб2019-1) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Водопостачання та 
водовідведення». 
Конкурсна робота на 
тему «Очищення води 
за допомогою - 
фотокаталізу», 
переможниця І туру, 
2019 р.
 3. Керівництво 
студенткою 
(Заславська В. В. гр. М 
ВВб2019-1) у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
галузі знань 19 
«Архітектура та 
будівництво», тема 
«Очищення води за 
допомогою - 
фотокаталізу», 
диплом ІІІ ступеня, 
2020 р.
 19) Дійсний член 
(академік) Інженерної 
Академії України, 
Диплом № 103, Наказ 
№ 32 від 06.11.2020 р.

169657 Айрапетян 
Тамара 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
магістра, 

Харківський 
державний 
технічний 

університет 
будівництва та 

архітектури, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

18 1.2.26. 
Технологія 
очистки 
стічних вод

Освітня кваліфікація:
Харківський 
державний технічний 
університет 
будівництва і 
архітектури, 2000 р., 
спеціальність - 
водопостачання та 
водовідведення, 
кваліфікація – 
магістр;



092601 
Водопостачанн

я та 
водовідведення

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 028667, 
виданий 

13.04.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020578, 
виданий 

23.12.2008

 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 028667, 2005 
р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 020578, 
2008 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Karahiaur A. The 
Influence of Oxygen 
Regimeon Aerotank-
Displacer with Fixed 
Biocenosis / 
A.Karahiaur, T. 
Airapetian, V. 
Novokhatniy, O. 
Matyash // Proceedings 
of the 2nd International 
Conference on Building 
Innovations. ICBI 2019. 
Lecture Notesin Civil 
Engineering. - Springer, 
2020. – Vol.73. – P. 
591-599. (Scopus)
 2. Олійник О. Я., 
Айрапетян Т.С. 
Практичні 
рекомендації до 
розрахунку кисневого 
режиму при 
біологічному 
очищенні стічних вод 
в аеротенках з 
закріпленим і 
зваженим біоценозом 
// Наук.-техн. збірник 
«Комунальне 
господарство міст», 
Харків: ХНУГХ ім. 
Бекетова, 2019. - Вип. 
1 (147). - С.175-180. 
 3. O. Y. Oleynik, T. S. 
Airapetian, S. M. 
Kurganska. Evaluation 
of the performance of 
aerated lagoons due to 
add-on attached 
biocenosis // Науковий 
журнал Science and 
Transport Progress. - 
Вісник 
Дніпропетровського 
національного 
університету 
залізничного 
транспорту імені 
академіка. В. 
Лазаряна , 2019. - № 4 
(82). - С.37-46 (Index 
Copernicus). 
 4. О. Я. Олійник, Т.С. 
Айрапетян, Ю.І. 
Калугін. 
Моделювання і 
розрахунки очистки 
стічних вод в 
аеротенках-
змішувачах завислим 
і закріпленим 
біоценозом з 
використанням 
нелінійної кінетики 
Моно // Науковий 
вісник будівництва. 



Харків: ХНУБА, ХОТВ 
АБУ, 2019. - Т. 97, № 
3. - С. 113-122.
 5. Олійник О. Я., 
Айрапетян Т.С. 
Рекомендації щодо 
визначення 
параметрів для 
розрахунку кисневого 
режиму в аеротенках з 
закріпленим 
біоценозом // 
Науковий вісник 
будівництва. Харків: 
ХНУБА, ХОТВ АБУ, 
2019. - Т. 95, № 1. - С. 
198-204.
 2) 1. Перегородчастий 
змішувач / Епоян С. 
М., Яркін В. А. 
Сухоруков Д. Г., 
Айрапетян Т.С. 
Патент України на 
винахід № 119093 С2, 
МПК В01F 5/02, В01F 
5/06 C02F 1/52, № а 
2017 07792; заявл. 
24.07.2017; опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8. 
– 4 с.
 2. Трубчастий 
змішувач / Епоян С. 
М., Панов В. В., 
Сухоруков Д. Г., 
Айрапетян Т. С., 
Волков В. М. Патент 
України на винахід № 
124207 С2, МПК B01F 
5/06 C02F 1/52, № а 
2019 07296; заявл. 
1.07.2019; опубл. 
04.08.2021, Бюл. №31, 
- 4 с.
 4) 1. Айрапетян Т. С. 
Технологія очистки 
стічних вод : конспект 
лекцій для здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Т. С. 
Айрапетян; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 120 с.
 2. Методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної дисциплін 
«Технологія очистки 
стічних вод» (для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. Т. С. 
Айрапетян. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 



Бекетова, 2021. – 72 с.
 3. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт із 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія очистки 
стічних вод» (для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. Т. С. 
Айрапетян. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 40 с.
 7) 1. Офіційний 
опонент на 
дисертаційну роботу 
Антонова Олексія 
Валентиновича на 
тему «Підвищення 
експлуатаційної 
ефективності 
пом’якшення 
природних і стічних 
вод», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, захист 27 
лютого 2019 р. на 
засіданні вченої ради 
Д 64.956.01 
Харківського 
національного 
університету 
будівництва та 
архітектури, м. Харків
 2. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Смірнова 
Олександра 
Володимировича на 
тему «Інтенсифікація 
біологічної очистки 
стічних вод від сполук 
фосфору», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, захист 18 
березня 2021 р. на 
засіданні вченої ради 
Д 64.056.01 
Харківського 
національного 
університету 
будівництва та 
архітектури, м. Харків
 12) 1. Айрапетян Т. С. 
Трансфер знань та 
добрих практик / Ю.І. 
Жерліцин, К. Б. 
Сорокіна, М.В. Дегтяр, 
Т.С. Айрапетян та ін. 
// Водопостачання та 
водовідведення: 



Вироб.-практ. журнал. 
– Київ, грудень 2019. – 
№ 6. – С. 39–47.
 2. Олійник О.Я. 
Теоретичні 
розрахунки кисневого 
режиму при очищенні 
стічних вод від 
органічних 
забруднень в 
аеротенках-
витискувачах з 
завислою та 
закріпленою біомасою 
/ О.Я. Олійник, Т.С. 
Айрапетян// Екологія, 
технологія, економіка, 
водопостачання, 
каналізація (ЕТЕВК – 
2019): міжнар. конгр. 
та техн. виставка, 10 – 
14 червня 2019 р., м. 
Чорноморськ: зб. 
доповідей – 
Чорноморськ, 2019. – 
С. 217 - 220.
 3. Айрапетян Т.С. 
Математична модель 
процесу видалення 
органічних 
забруднень в 
аеротенках з 
закріпленим 
біоценозом / Т.С. 
Айрапетян // Вода, 
екологія, суспільство: 
V міжнар. наук.-техн. 
конф., 1-2 жовтня 
2020 р., м. Харків: 
матер. конф. – Харків: 
ХНУМГ імені О.М. 
Бекетова, 2020. – С. 
136 – 140.
 4. Айрапетян Т.С. 
Установка малої 
продуктивності для 
очищення побутових 
стічних вод в 
неканалізованих 
районах / В.Й. 
Прогульний, Л.О. 
Фесік, Н.В. Сорокіна, 
Т.С. Айрапетян // 
Матер. V Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Інноваційні 
технології в 
архітектурі і дизайні», 
м. Харків, 20-21 
травня, 2021 р. – 
Харків: ХНУБА, 2021. 
– С. 26 (Scopus)
 5. Айрапетян Т.С. 
Використання 
біологічної активації 
мікроорганізмів 
активного мулу для 
підвищення 
ефективності 
очищення стічних вод 
/ Чуб І. М., Айрапетян 
Т. С., Карагяур А. С., 
Забара І. І. // Матер. V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інноваційні 
технології в 
архітектурі і дизайні», 
м. Харків, 20-21 



травня, 2021 р. – 
Харків: ХНУБА, 2021. 
– С. 24 (Scopus)
 14) 1. Керівництво 
студенткою (Андреєва 
Л.О., гр. МВВб 2017-1) 
на Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Водопостачання та 
водовідведення», тема 
«Використання 
природних 
сорбційних матеріалів 
для підвищення 
ефективності 
водоочищення від 
іонів заліза», 
переможець ІІ туру 
(Диплом ІІ ступеня), 
2018 р.
 2. Керівництво 
студенткою 
(Заславська В.В., гр. 
ЦІ ВВ 2016-1у) на 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Водопостачання та 
водовідведення», тема 
«Очищення стічних 
вод від біогенних 
елементів», 
переможець ІІ туру 
(Диплом ІІ ступеня), 
2019 р.
 19) Член-
кореспондент академії 
будівництва України, 
посвідчення №2666, 
обраний 26 травня 
2015 року.

142553 Дегтяр 
Марія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

092601 
Водопостачанн

я та 
водовiдведення

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 006769, 
виданий 

17.05.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044456, 
виданий 

29.09.2015

16 1.2.11. 
Комплексне 
використання 
водних 
ресурсів

Освітня кваліфікація:
Харківська 
національна академія 
міського господарства, 
2005 р., спеціальність 
- водопостачання та 
водовідведення, 
кваліфікація - магістр 
з водопостачання та 
водовідведення;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 – 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 006769, 2012 р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 044456, 2015 
р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Degtyar M. 
Intensification of 
wastewater purification 
of municipal solid waste 
landfills / M. Degtyar 



// Technology audit 
and production 
reserves. – № 2. 2019. 
– С. 22–24. (Фахове 
видання).
 2. Дегтяр М.В. 
Технології очищення 
фенольних стічних 
вод / О.П. Галкіна, 
М.В. Дегтяр // 
Екологічні науки. 
Випуск № 24, 2019. – 
С. - 32-36 (Фахове 
видання).
 3. Дегтяр М.В. 
Дослідження 
основних факторів, 
що впливають на 
ефективність 
очищення фільтрату 
полігонів твердих 
побутових відходів / 
М.В. Дегтяр, О.П. 
Галкіна // Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Том 30, 
№5, 2019. - С. 62-68.
(Фахове видання).
 4. Дегтяр М.В. 
Особливості 
поводження з рідкими 
побутовими 
відходами / М.В. 
Дегтяр // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Том 31 
(70) № 6, 2020. – С. 
158-163 (Фахове 
видання).
 5. Dushkin S., 
Martynov S., Dushkin 
S. S., Degtyar M. 
Purification of filtering 
drainage wastewater of 
solid waste landfills 
with modified coagulant 
solutions // 
International Journal of 
Environmental Science 
and Technology // 
Published 14 August 
2021.
 2) 1. Патент України 
на винахід № 117157. 
Спосіб 
електрохімічної 
очистки природних і 
стічних вод / 
Державний 
департамент 
інтелектуальної 
власності МОН // 
Бюл. №12, 06.2018. 
Душкін С. С., Душкін 
С. С., Дегтяр М. В., 
Жиряков І. О.
 4) 1. Дегтяр М.В. 
Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи, 
проведення 
практичних занять і 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни: «Захист 
водних об’єктів при 



складуванні та 
захороненні шламів та 
твердих побутових 
відходів» (для 
студентів 3, 4 курсів 
денної і заочної форм 
навчання першого 
рівня за спеціальністю 
192 – Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітня програма 
«Гідротехніка» 
(«Водні ресурси»). – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 42 с.
 2. Дегтяр М.В. Фізика 
води: конспект лекцій 
для студентів 1 курсу 
другого 
(магістерського) рівня 
за спеціальністю 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія 
освітня програма 
«Водопостачання та 
водовідведення). – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 44 с.
 5. Дегтяр М.В. Захист 
водних об’єктів при 
складуванні та 
захороненні шламів та 
твердих побутових 
відходів: конспект 
лекцій для студентів 
3, 4 курсів денної і 
заочної форм 
навчання першого 
рівня за спеціальністю 
192 – Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітня програма 
«Гідротехніка» 
(«Водні ресурси»). – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 57 с.
 8) 1. Госпдоговірна 
робота № 3259/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
 2. Госпдоговірна 
робота № 3302/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
 12) 1. Дегтяр М.В. 
Особливості 



очищення 
концентрованих 
стічних вод за 
допомогою 
біодискових фільтрів / 
Дегтяр М.В. // 
ADVANCES OF 
SCIENCE: Proceedings 
of articles the 
international scientific 
conference. Czech 
Republic, Karlovy Vary 
– Ukraine, Kyiv, 23 
August 2019. - p. 17-22.
 2. Дегтяр М.В. 
Трансфер знань та 
добрих практик / Ю.І. 
Жерліцин, К. Б. 
Сорокіна, М.В. Дегтяр, 
Т.С. Айрапетян та ін. 
// Водопостачання та 
водовідведення: 
Вироб.-практ. журнал. 
– Київ, грудень 2019. – 
№ 6. – С. 39–47.
 3. Дегтяр М.В. 
Підвищення 
ефективності 
біологічного 
очищення стічних вод 
/ Дегтяр М.В. // 
Ресурси природних 
вод Карпатського 
регіону / Проблеми 
охорони та 
раціонального 
використання. 
Матеріали 
Дев’ятнадцятої 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
8–9 жовтня, 2020 р.): 
збірник наукових 
статей – Львів: 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 2020. – 
С. 106-109.
 4. Дегтяр М.В. 
Особливості 
використання 
біодискових фільтрів 
для очищення стічних 
вод / М.В. Дегтяр // 
Вода, екологія, 
суспільство: Vміжнар. 
наук.-техн. конф., 1-2 
жовтня 2020 р., м. 
Харків: матер. конф. – 
Харків: ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова, 2020.
 5. Дегтяр М.В. 
Нормування рідких 
побутових відходів / 
Дегтяр М.В. // 
International Scientific 
Periodical Journal 
""SWorldJournal"" Том 
7(02) 2021. – С. 33-37.
 14) 1. Керівництво 
студенткою Строєвою 
Яною Романівною – 
переможниця І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192-
Будівництво та 



цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Переробка осадів 
стічних вод з метою 
отримання 
біопалива». 2018 рік.
 2. Керівництво 
студенткою Ключник 
Дариною Сергіївною – 
переможниця І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт. 
Конкурсна робота 
""Удосконалення 
технології обробки 
осадів стічних вод"". 
2019 рік.
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рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

092601 
Водопостачанн

я та 
водовiдведення

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 006769, 
виданий 

17.05.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044456, 
виданий 

29.09.2015

16 ОК21. 
Комплексне 
використання і 
охорона 
водних 
ресурсів

Освітня кваліфікація:
Харківська 
національна академія 
міського господарства, 
2005 р., спеціальність 
- водопостачання та 
водовідведення, 
кваліфікація - магістр 
з водопостачання та 
водовідведення;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 – 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 006769, 2012 р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 044456, 2015 
р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Degtyar M. 
Intensification of 
wastewater purification 
of municipal solid waste 
landfills / M. Degtyar 
// Technology audit 
and production 
reserves. – № 2. 2019. 
– С. 22–24. (Фахове 
видання).
 2. Дегтяр М.В. 
Технології очищення 
фенольних стічних 
вод / О.П. Галкіна, 
М.В. Дегтяр // 
Екологічні науки. 
Випуск № 24, 2019. – 
С. - 32-36 (Фахове 
видання).
 3. Дегтяр М.В. 
Дослідження 
основних факторів, 
що впливають на 
ефективність 
очищення фільтрату 
полігонів твердих 
побутових відходів / 
М.В. Дегтяр, О.П. 
Галкіна // Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Том 30, 
№5, 2019. - С. 62-68.
(Фахове видання).



 4. Дегтяр М.В. 
Особливості 
поводження з рідкими 
побутовими 
відходами / М.В. 
Дегтяр // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Том 31 
(70) № 6, 2020. – С. 
158-163 (Фахове 
видання).
 5. Dushkin S., 
Martynov S., Dushkin 
S. S., Degtyar M. 
Purification of filtering 
drainage wastewater of 
solid waste landfills 
with modified coagulant 
solutions // 
International Journal of 
Environmental Science 
and Technology // 
Published 14 August 
2021.
 2) Патент України на 
винахід № 117157. 
Спосіб 
електрохімічної 
очистки природних і 
стічних вод / 
Державний 
департамент 
інтелектуальної 
власності МОН // 
Бюл. №12, 06.2018. 
Душкін С. С., Душкін 
С. С., Дегтяр М. В., 
Жиряков І. О.
 4) 1. Дегтяр М.В. 
Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи, 
проведення 
практичних занять і 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни: «Захист 
водних об’єктів при 
складуванні та 
захороненні шламів та 
твердих побутових 
відходів» (для 
студентів 3, 4 курсів 
денної і заочної форм 
навчання першого 
рівня за спеціальністю 
192 – Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітня програма 
«Гідротехніка» 
(«Водні ресурси»). – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 42 с.
 2. Дегтяр М.В. Фізика 
води: конспект лекцій 
для студентів 1 курсу 
другого 
(магістерського) рівня 
за спеціальністю 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія 
освітня програма 
«Водопостачання та 



водовідведення). – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 44 с.
 3. Дегтяр М.В. Захист 
водних об’єктів при 
складуванні та 
захороненні шламів та 
твердих побутових 
відходів: конспект 
лекцій для студентів 
3, 4 курсів денної і 
заочної форм 
навчання першого 
рівня за спеціальністю 
192 – Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітня програма 
«Гідротехніка» 
(«Водні ресурси»). – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 57 с.
 8) 1. Госпдоговірна 
робота № 3259/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
 2. Госпдоговірна 
робота № 3302/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
 12) 1. Дегтяр М.В. 
Особливості 
очищення 
концентрованих 
стічних вод за 
допомогою 
біодискових фільтрів / 
Дегтяр М.В. // 
ADVANCES OF 
SCIENCE: Proceedings 
of articles the 
international scientific 
conference. Czech 
Republic, Karlovy Vary 
– Ukraine, Kyiv, 23 
August 2019. - p. 17-22.
 2. Дегтяр М.В. 
Трансфер знань та 
добрих практик / Ю.І. 
Жерліцин, К. Б. 
Сорокіна, М.В. Дегтяр, 
Т.С. Айрапетян та ін. 
// Водопостачання та 
водовідведення: 
Вироб.-практ. журнал. 
– Київ, грудень 2019. – 
№ 6. – С. 39–47.
 3. Дегтяр М.В. 
Підвищення 
ефективності 



біологічного 
очищення стічних вод 
/ Дегтяр М.В. // 
Ресурси природних 
вод Карпатського 
регіону / Проблеми 
охорони та 
раціонального 
використання. 
Матеріали 
Дев’ятнадцятої 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
8–9 жовтня, 2020 р.): 
збірник наукових 
статей – Львів: 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 2020. – 
С. 106-109.
 4. Дегтяр М.В. 
Особливості 
використання 
біодискових фільтрів 
для очищення стічних 
вод / М.В. Дегтяр // 
Вода, екологія, 
суспільство: Vміжнар. 
наук.-техн. конф., 1-2 
жовтня 2020 р., м. 
Харків: матер. конф. – 
Харків: ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова, 2020.
 5. Дегтяр М.В. 
Нормування рідких 
побутових відходів / 
Дегтяр М.В. // 
International Scientific 
Periodical Journal 
""SWorldJournal"" Том 
7(02) 2021. – С. 33-37.
 14) 1. Керівництво 
студенткою Строєвою 
Яною Романівною – 
переможниця І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192-
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Переробка осадів 
стічних вод з метою 
отримання 
біопалива». 2018 рік.
 2. Керівництво 
студенткою Ключник 
Дариною Сергіївною – 
переможниця І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт. 
Конкурсна робота 
""Удосконалення 
технології обробки 
осадів стічних вод"". 
2019 рік.

392315 Сорокіна 
Катерина 
Борисовна

Заступник 
директора 
навчально-

Навчально-
науковий 
Інститут 

Диплом 
магістра, 

Харківський 

21 ОК22. Водна 
інженерія та 
водні 

Освітня кваліфікація:
Харківська державна 
академія міського 



наукового 
інституту 
будівельної 
та 
цивільної 
інженерії, 
Основне 
місце 
роботи

будівельної та 
цивільної 
інженерії

національний 
університет 

міського 
господарства 

імені О.М. 
Бекетова, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

194 
Гідротехнічне 
будівництво, 

водна 
інженерія та 

водні 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014864, 
виданий 

10.04.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014793, 

виданий 
16.06.2005

технології господарства, 1998 р., 
спеціальність - 
очистка природних і 
стічних вод, 
кваліфікація - магістр 
за спеціальністю 
очистка природних і 
стічних вод;
 Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова, 2020 р., 
спеціальність - 194 - 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології, 
кваліфікація – 
магістр;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 014864, 2002 
р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
02ДЦ 014793, 2005 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 4) 1. Сорокіна К. Б. 
Водна інженерія та 
водні технології : 
конспект лекцій для 
здобувачів вищої 
освіти всіх форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології / К. Б. 
Сорокіна ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
127 с.
 2. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять, 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи та 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Водна 
інженерія та водні 
технології» (для 
здобувачів вищої 
освіти всіх форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. К. Б. Сорокіна. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 



– 82 с.
 3. Сорокіна К. Б. 
Спецкурс з очистки 
природних вод : 
конспект лекцій для 
студентів 1–2 курсів 
денної і заочної форм 
навчання другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології / К. Б. 
Сорокіна ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2019. – 
111 с.
 8) 1. Науково-
дослідна робота 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Договір № 3259/21 від 
01.02.2021. Керівник 
теми.
 2. Науково-дослідна 
робота «Проведення 
консультативно-
навчальних семінарів 
з питань 
проектування та 
експлуатації систем 
водопостачання та 
водовідведення». 
Договір № 3302/21 від 
26.04.2021. Керівник 
теми.
 3. Науково-дослідна 
робота «Наукове 
дослідження 
технологічного 
комплексу 
водогосподарської 
системи відведення 
поверхневого стоку та 
споруд інженерного 
захисту міста 
Харкова». № 3244/20. 
Відповідальний 
виконавець.
 9) Робота у складі 
НМК МОН з 
інженерії, підкомісії в 
галузі знань 19 – 
Архітектура та 
будівництво зі 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології сектору 
вищої освіти Науково-
методичної ради 
Міністерства освіти і 
науки України 
(Додаток до наказу 
МОН України від 6 
квітня 2016 р. № 375 
(в редакції наказу 
Міністерства освіти і 
науки України від 14 
липня 2017 р. № 1041; 



Наказ № 582 МОН 
України від 25 квітня 
2019 р.)
 12) 1. Сорокіна К. Б. 
Вплив водообміну на 
зміни якості води 
Краснопавлівського 
водосховища // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «ВОДА 
ДЛЯ ВСІХ», 
присвяченої 
Всесвітньому дню 
водних ресурсів 21 
березня 2019 р. Київ. – 
С. 260-261.
 2. Сорокіна К. Б. 
Обґрунтування вибору 
ефективної технології 
знезараження води 
для запобігання 
погіршення її якості у 
водоводах // Збірка 
доповідей 
Міжнародного 
Конгресу «ЕТЕВК-
2019» (м. Іллічівськ, 
10-14 червня 2019 р.). 
– С. 69-73.
 3. Sorokina K. Washing 
water and sediment of 
water purification 
plants processing // 
Матеріали 3-ї 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Водопостачання та 
водовідведення: 
проектування, будова, 
експлуатація, 
моніторинг» / уклад.: 
Д. Орачевська, Н. 
Вронська. – Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2019. – С. 
130-131.
 4. Сорокіна К. Б. 
Трансфер знань та 
добрих практик / К. Б. 
Сорокіна, Т. О. 
Шевченко, М. В. 
Дегтяр, Т. С. 
Айрапетян, І. М. Чуб, 
Ю. І. Жерліцин // 
Водопостачання та 
водовідведення. – № 
6. – 2019. – С. 39-47.
 5. Сорокіна К. Б. 
Перспективи 
вдосконалення водних 
технологій / К. Б. 
Сорокіна // Якість 
води: біомедичні, 
технологічні, 
агропромислові і 
екологічні аспекти: 
тези доповідей І 
Міжнародної науково-
технічної конференції. 
(Тернопіль 20–21 
травня 2021 року) / М-
во освіти і науки 
України, Терн. націон. 
техн. ун-т ім. І. Пулюя 
та ін. – Тернопіль: 
ФОП Паляниця В. А., 
2021. – С. 18-19.



 14) 1. Керівництво 
студентом (Бєляєв В. 
О., гр. М ВВб 2017-1) 
на Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів», тема 
«Обґрунтування 
використання 
анаеробних реакторів 
для очищення стічних 
вод», переможець І 
туру, 2018;
 2. Керівництво 
студентом 
(Серебряков Р. М., гр. 
М ВВб 2017-1) на 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів», тема 
«Аналіз особливостей 
реалізації методів 
мембранної 
водопідготовки», 
переможець І туру, 
2018.
 15) 1. Керівництво 
школярем Кіриченко 
Д.І. учнем 10 класу 
Харківського ліцею № 
89: науково-
дослідницька робота 
«Підвищення 
ефективності 
коагуляційної 
обробки води 
поверхневих джерел» 
– І місце в ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН 
України, секція 
«Екологія» (2020-
2021 н.р.);
 2. Член журі ХІІІ 
міського турніру юних 
винахідників і 
раціоналізаторів для 
учнів 9-11-х класів 
закладів загальної 
середньої освіти 
19.10.2019 р. (наказ 
Департаменту освіти 
Харківської міської 
ради від 06.09.2019 № 
223). 
 19) Член 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Українське водне 
товариство 



«Вотернет» (з 2021 р.). 
Свідоцтво організації 
№ 3620 видане 
30.12.2013 
 20) 01.11.2016 р. – по 
теперішній час – 
старший науковий 
співробітник 
лабораторії проблем 
оборотного 
водопостачання та 
очищення стічних вод 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» (Наказ 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» від 
27.10.2016 р. № 520–
к)

78004 Гаврилюк 
Ольга 
Володимирів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

15 ОК19. 
Інженерна 
геологія

Освітня кваліфікація:
Харківський 
державний 
університет, 1997 р., 
спеціальність - 
гідрогеологія та 
інженерна геологія, 
кваліфікація - геолог-
гідрогеолог;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Fluid regime and 
ore water of bitumo-
hydrothermal mineral 
association in the 
conditions of western 
Donetsk graben/ – 
V.Suyarko, L 
Ishchenko, O. 
Gavrilyuk. - Visnyk of 
V.N. Karazin Kharkiv 
National University, 
series ""Geology. 
Geography. Ecology"" 
№ 48, 2018 Видання 
входить до 
наукометричної бази 
Web of Science.
 2. V. A. 
Aleksandrovych and O. 
V. Havryliuk 2021 
Investigation of the 
Influence of Dynamic 
Loads of Industrial 
Equipment on the 
Occurrence of 
Prolonged Yielding of 
their Foundation Soils 
IOP Conf. Series: 
Materials Science and 
Engineering vol. 1021(1) 
012010. 
DOI:10.1088/1757-
899X/1021/1/012010
 3. Суярко В.Г. 
Використання 
пластових вод 
нафтогазових 
родовищ як 
гідромінеральну 
сировину на бром / 
В.Г. Суярко, О.В. 
Гаврилюк.- Вісник 
Харківського 
національного 
університету Серія 
«Геологія, Географія, 
Екологія», Випуск 46, 
2017. – С. 7-14.
 4. Гаврилюк О. В. 
Особливості 
розміщення йоду у 



підземних водах 
північного борту 
Дніповсько-Донецької 
западини / О. В. 
Гаврилюк. – Геологія і 
геохімія горючих 
копалин. – № 1-2 (174-
175), 2018. – С. 68-72.
 5. Суярко В.Г. 
Аномалії йоду у 
підземних водах 
північно-східної 
частини Дніпровсько-
Донецького 
водонапірного 
басейну/ В.Г. Суярко, 
О.В. Гаврилюк. – 
Пошукова та 
екологічна геохімія.– 
№ 1 (20), 2019 – С. 10-
18.
 3) 1. Механіка ґрунтів, 
основи та фундаменти 
: підручник / Л. М. 
Шутенко, О. Г. Рудь, 
О. В. Кічаєва, 
Самородов О. В., 
Гаврилюк О. В.; за 
ред. Л. М. Шутенка ; 
пер. з рос. ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2017. – 
563 с.
 2. Інженерна геологія 
(з основами 
геотехніки): 
підручник для 
студенів вищих 
навчальних закладів / 
кол. авт.; за заг. ред. 
проф. В. Г. Суярка. – 
Харків: Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, 2019. – 278 
с.
 4) 1. Гаврилюк О. В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи 
геології» (для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
спеціальністю 185 – 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології) / О. В. 
Гаврилюк ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 95 с.
 2. Методичні 
рекомендації для 
оформлення 
лабораторних робіт 
(робочий зошит) із 
навчальної 
дисципліни 
«Інженерна геологія 
та механіка ґрунтів» 
(для студентів денної 
та заочної форм 
навчання 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія) / 
Харків. нац. ун-т 



міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад. О. 
В. Гаврилюк. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М 
Бекетова, 2019. – 28 с.
 3. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Геологія 
з основами 
геоморфології» (для 
студентів усіх форм 
навчання 
спеціальностей 183 – 
Технологія захисту 
навколишнього 
середовища та 101 – 
Екологія) / Харків. 
нац. ун-т. міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : О. В. 
Гаврилюк, В. А. 
Александрович. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 11 
с. 
 4. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять із 
навчальної 
дисципліни «Геологія 
з основами 
геоморфології» (для 
студентів усіх форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня освіти 
спеціальностей 183 – 
Технологія захисту 
навколишнього 
середовища та 101 – 
Екологія) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : О. В. 
Гаврилюк, В. А. 
Александрович. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
57 с. 
 5. Александрович В. 
А. Механіка ґрунтів і 
основи 
фундаментобудування 
:конспект лекцій для 
студентів усіх форм 
навчання 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія / 
В. А. Александрович, 
О. В. Гаврилюк,Ю. І. 
Кобзар ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків :ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
77 с.
 8) 1. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту): НДР 
0115U001588 
«Особливості міграції 
галогенів та 
закономірності 
формування 



гідрогеохімічних 
аномалій з метою 
прогнозування 
родовищ корисних 
копалин та 
запобігання 
неінфекційних 
захворювань 
населення», 
Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, 2015-2020р.
 2. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту): 
«Урахування складних 
інженерно-
геологічних умов при 
розрахунку і 
проектуванні основ і 
фундаментів будівель 
та споруд» (2015-2018 
рр., № держреєстрації 
0115U004843), 
ХНУМГ імені О.М. 
Бекетова 
 12) 1. Havryliuk O. V. 
Forming of 
hydrogeochemical 
anomalies of halogens 
on north slope of the 
Dnieper-Donets basin: 
Materiały II 
Międzynarodowej 
konferencji «Naukowo-
praktycznej, 
nowoczesna nauka: 
teoria i praktyka», 
2018. С. 276-278.
 2. Havryliuk O. V. 
About the possibility of 
the use of heavy metals 
as an environmental 
pollution indicator: 
Materiały i 
Międzynarodowej 
konferencji naukowo-
praktycznej 
«Оsiągnięcia naukowe i 
perspektywy», 2019. С. 
62-64.
 3. Александрович В. 
А., Гаврилюк О. В. 
Дослідження осідань 
основ фундаментів під 
впливом динамічних 
навантажень: 
матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
""Енергоефективність 
на транспорті"", 
Харків: УкрДУЗТ, 
2020. С. 56-58.
 4. Havryliuk O. V. 
HYDROGEOCHEMICA
L CRITERIA FOR 
SEARCHING 
HYDROCARBONS IN 
THE GEOLOGICAL 
STRUCTURES OF THE 
DNIPROVSK-
DONETSK BASIN: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції ""Літні 
наукові зібрання-
2020"", Тернопіль, 



2020. С. 63-64.
 5. Гаврилюк О. В. 
Особливості 
вишукувань на 
ділянках перетину 
трубопроводами 
активних тектонічних 
розломів: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Тренди 
та тенденції розвитку 
будівельної галузі», 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
м. Бекетова, 2020. С. 
52-53.
 6. Рославцев Д.М., 
Гаврилюк О. В. Досвід 
впровадження 
дуального навчання 
на прикладі 
спеціальності 
будівництво та 
цивільна інженерія в 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова: матеріали 
Міжнародної 
конференції «Дуальна 
форма здобуття 
освіти: успіхи та 
проблеми першого 
року запровадження 
пілотного проєкту у 
закладах фахової 
передвищої та вищої 
освіти України», Київ: 
Науково-методичний 
центр ВФПО, 2020. С. 
76-78.
 19) 1. Член 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Українське 
товариство механіки 
ґрунтів, геотехніки і 
фундаментобудування
», посвідчення № 167 
від 13 грудня 2011р
 2. Член Українського 
товариства 
мінералогів , з 2018 р.

162571 Рассоха Ігор 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет по 
роботі з 

іноземними 
студентами

Диплом 
доктора наук 
ДД 005749, 

виданий 
01.07.2016, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032316, 
виданий 

26.09.2012

24 ОК 3. 
Українські 
історико-
гуманітарні 
студії

Освітня кваліфікація:
Харківський 
державний 
університет імені О.М. 
Горького, 1989 р., 
спеціальність - історія, 
кваліфікація - історик, 
викладач історії та 
суспільствознавства;
 Кандидат 
філософських наук, 
09.00.03 – Соціальна 
філософія та 
філософія історії, 
диплом ДК № 
009248, 2001 р. 
 Доцент кафедри 
історії і культурології, 
атестат 12 ДЦ № 
032316, 2012 р.;
 Доктор філософських 
наук, 09.00.05 - 
Історія філософії, 
диплом ДД № 005749, 
2016 р.
 Результати 
професійної 



діяльності:
 1) 1. Rassokha I. Indo-
European origin of 
alphabetic systems and 
deciphering of the 
Byblos script // WORD, 
a quarterly academic 
journal of linguistics 
published of the 
International Linguistic 
Association, New York 
№63 (3/2017), pp. 181-
191. Науковий журнал, 
включений до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Scopus
 2. Rassokha Ihor. 
Nostratic (Euro-Asian) 
origin of the Mande 
Language Family and 
Afro-Nostratic 
languages // 3rd 
Symposium on West 
African languages 
SyWAL 2018: 
Languages of West 
Africa – Linguistic 
Theory and 
Communication. 
Warsaw, 26-29 
September 2018. – Pp. 
43 – 44. 
 3. Рассоха І. М. Про 
язичництво кобзарів, 
запорожців та Г. С. 
Сковороди // Місто. 
Культура. Цивілізація: 
міжнародні студії : 
матеріали міжнар. 
наук.-теорет. інтернет-
конф., Харків, квітень 
2020 р. / [редкол. : М. 
К. Сухонос (відпов. 
ред.) та ін.]; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова, 
2020. – С. 155 — 162. 
 4. Рассоха И. М. 
Ускорение истории 
12/4, «антропный 
принцип» и 
возможность близкого 
«конца истории» // 
Людина, суспільство, 
комунікативні 
технології: матеріали 
VIІI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 15 – 16 
жовтня 2020 р. – 
Харків: ДИСА ПЛЮС, 
2020. – С. 157 – 166. 
 5. Рассоха І. М. 
«Антропний 
принцип» і 
прискорення історії 
12/4 // Місто. 
Культура. Цивілізація: 
виклики сучасності : 
матеріали міжнар. 
наук.-теор. інтернет-
конф., Харків, квіт. 
2021 р. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – С. 82 
— 86. 
 6. Rassokha, Ihor. On a 
possible similarity 
between Austro-Asiatic 
languages, Shabo 



(Ethiopia) and 
Sumerian as 
confirmation of the 
genetic relationship 
between the population 
of Northeast Africa and 
Southeast Asia // 
Scientific Journal 
Virtus, November # 48, 
2020: pp. 61 — 65. 
 7. Rassokha, I.M. 
Relativism as an 
Ontological System. // 
Axiomathes: Where 
Science Meets 
Philosophy (2021). 
Published 18 September 
2021: Springer Nature 
B.V., Netherlands. 
https://doi.org/10.1007
/s10516-021-09589-w. 
Науковий журнал, 
включений до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Scopus
 3) 1. Рассоха І. 
Справжність 
Велесової книги: 
науковий доказ. — 
Київ: Український 
пріоритет, 2018. – 320 
с., іл. 
 2. Українські 
історико-гуманітарні 
студії : навч. посібник 
/ [за ред. М. В. Яцюка 
; М. В. Яцюк, В. В., 
Рассоха І. М., Жигло, 
М. С. Лисенко та ін.] ; 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Xарків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 291 
с. 
 7) Член 
спеціалізованої Вченої 
ради Донбаського 
державного 
педагогічного 
університету із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук за 
спеціальностями 
09.00.05 – історія 
філософії та 09.00.03 
– соціальна філософія 
та філософія історії 
 14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2018-19 р.: 
Коновал Анастасія гр. 
ТУР 2018-2 – І місце, 
Нечипоренко Дарина 
гр. ТУР 2018-2 – ІІ 
місце

361391 Бочкова Інга 
Ігорівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації

Диплом 
магістра, 

Національна 
юридична 
академія 

України імені 
Ярослава 

0 ОК 4. Теорія і 
практика 
правозастосува
ння

Освітня кваліфікація:
 Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого, 
2011 р., спеціальність - 
правознавство, 



Мудрого, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030384, 
виданий 

29.09.2015

кваліфікація – юрист;
 Кандидат юридичних 
наук, 12.00.04 - 
господарське право, 
господарсько-
процесуальне право, 
диплом ДК № 
030384, 2015 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 Через перебування 
Бочкової І.І. у 
соціальній відпустці 
до досягнення 
дитиною трирічного 
віку (до 07.01.2020 р.) 
та враховуючи ч.2 
п.38 Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності, 
затв. Постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 
2015 р. № 1187, 
відомості надаються з 
урахуванням 
продовження 
п’ятирічного строку на 
час перерви.
 1) 1. Бочкова І. І. Стан 
нормативно–
правового 
регулювання 
діяльності на ринку 
біотехнологій в 
Україні [Текст] / І. І. 
Бочкова // Юрист 
України. – 2014. – № 
1. – С. 27–36.
 2. Бочкова І. І. 
Питання 
організаційно–
господарського 
впливу держави на 
обіг біотехнологій в 
Україні [Текст] / І. І. 
Бочкова // Юрист 
України. – 2014. – № 
2. – С. 82–92.
 3. Бочкова І. І. 
Особливості 
договірного 
забезпечення обігу 
біотехнологій в 
Україні [Текст] / І. І. 
Бочкова // Право та 
інновації. – 2014. – № 
1–2. – С. 59–68.
 4. Бочкова И. И. 
Некоторые вопросы 
адаптации 
национального 
биотехнологичексого 
законодательства и 
международных 
правових норм на 
примере Украины 
[Текст] / И. И. 
Бочкова // Экономика 
и право Казахстана. – 
2014.– № 21 (2014). – 
С. 37–40.
 3) Битяк О. Ю., 
Бойчук Р. П., Бочкова 
І. І., Гладкова О. В., 
Давидюк О. М., 
Задихайло Д. В., 
Задихайло Д. Д., 
Кудрявцева В. В., 
Кухар В. І., Пашков В. 



М., Семенишин А. В. 
Інноваційне 
інвестування в 
Україні: проблеми 
правового 
забезпечення : колект. 
монографія / за наук. 
ред. Д. В. Задихайла ;
[рецензенти: О. М. 
Вінник,В. А. 
Устименко].– Харків : 
Юрайт,2013.–535,[1] 
с.–(Серія ʺНаукові 
праці кафедри 
господарського права 
Національного 
університету 
ʺЮридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрогоʺ ; 
т.2).–ISBN978‐966‐
2740‐27‐1. 
 5) Кандидат 
юридичних 
наук.12.00.04 – 
господарське право; 
господарсько-
процесуальне 
«Господарсько-
правове забезпечення 
впровадження та 
розвитку 
біотехнологій в 
промисловості 
України»,
 Диплом ДК № 
030384 від 29.09.2015 
р.
 14) Керівництво 
студенткою-магістром 
ННІ економіки і 
менеджменту 
Городною Д., призове 
місце першого етапу 
другого туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Адміністративне 
право і процес; 
фінансове право» 
інформаційне право», 
20-21 квітня 2021 року
 20) Юрист ТОВ «АФ 
«Сади України» 
09.2012 – 10.2013. 
Юрист «БО «ХБФ 
«Світ» 04. 2015 – 
01.2020

181422 Воєводіна 
Марія 
Юріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та 
транспортної 

інфраструктур
и

35 ОК 5. 
Практикум з 
інформаційних 
і 
комунікаційни
х технологій

Освітня кваліфікація:
Харківський 
державний 
університет, 1979 р., 
спеціальність - 
прикладна 
математика, 
кваліфікація - 
математик;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 3) 1. Bocharov B. 
Tutorial on the course 
«Computer Graphics» 
(in english) (for the 2rd 
year full-time students 
for the Bachelor by 
specialty 122 – 



Computer Science and 
Information 
Technology) // Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2018. – 
146 c. 
 2. Bocharov B. Tutorial 
on the course 
«Scripting 
Programming 
Languages» (in english) 
(for the 2rd year full-
time students for the 
Bachelor by specialty 
122 – Computer Science 
and Information 
Technology) // Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina, Yuri 
Levikov – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2021. – 
105 c.
 12) 1. Bocharov B. Basic 
Concepts of the 
JavaScript / Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina, Nataliia 
Braterska, Anastasiia 
Dashkovska // 
Information 
technologies in 
education: electronic 
supplement to the 
journal ""Educational 
Institutions Libraries"". 
– 2018. – N7. – p. 1-48.  
 2. Bocharov Boris. 
Object Oriented 
Programming in the 
JavaScript / Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina, Nataliia 
Braterska, Anastasiia 
Dashkovska // 
Information 
technologies in 
education: electronic 
supplement to the 
journal ""Educational 
Institutions Libraries"". 
– 2018. – N8. – p. 1-11. 
 3. Bocharov, Boris. 
Subtractive And 
Additive Approaches to 
Creating a SketchUp 
Model // Information 
Technologies in 
Education: electronic 
supplement to the 
journal ""Educational 
Institutions Libraries"". 
– 2018. – #85. – р.12-
29. 
 4. Bocharov Boris. 
Object Models: DOM, 
BOM and JS / Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina, Nataliia 
Braterska, Anastasiia 
Dashkovska // 
Information 
technologies in 
education: electronic 
supplement to the 
journal ""Educational 
Institutions Libraries"". 
– 2018. – N8. – p. 30-
55. 



 5. Bocharov Boris. 
Browser Events / Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina, Nataliia 
Braterska, Anastasiia 
Dashkovska // 
Information 
technologies in 
education: electronic 
supplement to the 
journal ""Educational 
Institutions Libraries"". 
– 2018. – N9. – p. 1-14. 
 6. DATA SET 
PROCESSING AND 
ANALYSIS: 
REGRESSION DATA 
SET WITH 
AUTOMATIC IMPORT 
ML STUDIO 
EXPERIMENT IN BIG 
DATA REMOTE 
COURSE / Voevodina 
M., Khmara E., Moroz 
S. // Збірник тез 
доповідей 
Всеукраїнського 
науково-методичного 
семінару з 
елементами вебінару 
«Від Е-LEARNING до 
управління знаннями: 
теорія, практика, 
перспективи» 
[Електронний ресурс]. 
– Харків: ХТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – с. 16-
17.
 7. BINARY 
CLASSIFICATION: 
DIRECT MARKETING 
ML STUDIO 
EXPERIMENT IN BIG 
DATA REMOTE 
COURSE / Voevodina 
M., Dashkovskaya A. // 
Збірник тез доповідей 
Всеукраїнського 
науково-методичного 
семінару з 
елементами вебінару 
«Від Е-LEARNING до 
управління знаннями: 
теорія, практика, 
перспективи» 
[Електронний ресурс]. 
– Харків: ХТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – с. 18-
19.
 13) Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою - ""Web-
design"" - 68 ujl
 14) 1. Керівництво 
студенткою 
(Барсукова Дар’я, гр 
УП КН-2019-1), яка 
зайняла IІ призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
інформатики 
11.02.2020 р., 
протокол №11 вiд 
12.02.2020 р. 
 2. Керівництво 
студенткою (Сєркова 
Таісія, гр УП КН-2019-



1), яка зайняла IІ 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
інформатики 
11.02.2020 р., 
протокол №11 вiд 
12.02.2020 р.
 19) Участь у 
професійному 
об’єднанні 
програмістів DOU: 
https://dou.ua/users/
maria-voevodina/ 
 20) Інженер-
програміст бібліотеки 
ХДАК (Харківська 
державна академія 
культури). З 2000 р. 
(наказ №25-0к від 
07.02.2000 р.) по 2011 
р. (наказ №56-к від 
16.05.2011 р.)

91283 Нестеренко 
Сергій 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041085, 
виданий 

10.05.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021514, 

виданий 
23.12.2008

25 ОК 7. Хімія Освітня кваліфікація:
 Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького, 1978, 
спеціальність - хімія, 
кваліфікація – хімік;
 Кандидат технічних 
наук, 05.17.14 - 
хімічний опір 
матеріалів та захист 
від корозії, диплом 
ДК 041085, 2007 р.
 Доцент кафедри хімії, 
атестат 12 ДЦ № 
021514, 2008 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Nesterenko S.V. 
Corrosion resistance of 
New Duplex stainless 
steels in Coke 
Production. Coke and 
Chemistry, 2020, Vol. 
63, No. 2, pp. 88-96.
 2. Вдосконалення 
технології 
сіркоочищення 
зрідженого 
вуглеводневого газу 
Д.В. Зінченко, О.В. 
Козін, В.О. Лактіонов, 
ІВ Ожинський, СВ 
Нестеренко//Комунал
ьне господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура,с. 23-
31,. том 5, випуск 151 
ISSN 2522-1809 2019р 
 3. С.В. Нестеренко. 
Дослідження і вибір 
корозійностійких 
конструкційних 
матеріалів для 
середовищ 
апротонного 
характеру // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура, т.6, 
випуск 152, с. 23-
31.2019р.
 4. А.Амір, С.В. 
Нестеренко, 
Д.Ф.Донський 



Дослідження 
динаміки 
сірководневої корозії 
металлу під шаром 
модифікованого 
бетону. Комунальне 
господарство міст, 
2020, том 3, випуск 
156 С.49-55. 
 5. А. М.Немах, 
Д.Ф.Донський, 
С.В.Нестеренко 
Оцінка захисних 
властивостей 
цеменнтного каменю в 
агресивних 
середовищах 
нафтових родовищ 
Ірака- Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Серія: Матиматичне 
моделювання 2020, 
№ 1 С. 43-50
 6. Neamah, A., D. 
Donsky, and S. 
Nesterenko“THE 
PROSPECTS OF USE 
OF INHIBITORS FOR 
INCREASE IN 
CORROSION 
STABILITY OF THE 
CEMENT RING OF 
THE CASING OF THE 
IRAQY OIL FIELDS ”. 
East European 
Scientific Journal 1 
(3(67):28-35. . 2021. 
 2) 1. Пат. UA 113242 U 
Україна, МПК 
(2016.01), С23F11/00. 
Інгібітор 
сірководневої корозії 
металів в органічних 
середовищах/С.В. 
Нестеренко, О.С. 
Гайдаєнко, В.М. 
Трошин, А.О. Сарана, 
Є.Т. Ковальов, Л.П. 
Банніков, В.В. 
Карчакова.- № u2016 
06031; заяв. 
03.06.2016; опубл. 
25.01.2017, Бюл. №2. - 
4с.
 2. Пат. UA 120022 U 
Україна, МПК 
(2006.01), С10B 43/08. 
Смолоконденсатна 
емульсія для 
видалення органічних 
відкладень транспорту 
коксового газу з 
теплообмінної 
поверхні/Пастернак 
О.О., Банніков Л.П., 
Ковальов Є.Т., 
Скрипченко М.П., С.В. 
Нестеренко.- № u2017 
02062; заяв. 
03.03.2017; опубл. 
25.10.2017, Бюл. №20. 
- 6с.
 3. Патент на винахід 
№122854. МПК 
Е21В33/138(2006.01)А
нтикорозійний 
тампонажний розчин. 
заяв. 03.03.2020; 
опубл. 06.06.2021, 



Бюл. №2. - 6с
 3) Поверхневе 
зміцнення матеріалів 
працюючих в умовах 
комплексного впливу 
агресивних речовин : 
монографія / Б. П. 
Середа, Л. П. 
Банніков, С. В. 
Нестеренко, І. В. 
Кругляк та ін. — 
Кам'янське : ДДТУ, 
2019. — 173с
 4) 1. Нестеренко С. В. 
Хімія : конспект 
лекцій (для студентів 
1 курсу денної та 
заочної форм 
навчання, 
спеціальностей 185 – 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології, 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / С. В. 
Нестеренко; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова, 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021 – 126 с.
 2. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт із 
навчальної 
дисципліни «Хімія» 
(для студентів 1–2 
курсу денної та 
заочної форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерії, 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : Тетяна 
ПАНАЙОТОВА, Інна 
ЗАЙЦЕВА, Сергій 
НЕСТЕРЕНКО. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
46 с. 
 3. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни хімія (для 
студентів 1–2 курсів 
денної та заочної 
форм навчання 
(першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей: 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерії, 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-



ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : Т. Д. 
Панайотова, І. С. 
Зайцева, С. В. 
Нестеренко. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021 – 83 с.
 7) 1. Османова М. П. 
УДК 621.35 
«Електрохімічне 
одержання вольфраму 
з вторинної 
сировини» 161 – 
хімічні технології та 
інженерія 16 – 
Хімічна та 
біоінженерія. 2021.
 2. Мардупенко О. О. 
УДК 691.16:625.06 
Технологія бітумних 
матеріалів за 
функціональними 
властивостями» 161 – 
Хімічні технології та 
інженерія 16 – 
Хімічна та 
біоінженерія. 2021.
 8) Керівництво темою 
по договору 3241/20 
Розробка 
рекомендацій по 
використанню 
сучасних 
конструкційних 
матеріалів для ПРАТ 
«ЗАПОРІЖКОКС» 
2020 р.
 11) Наявність 
консультаційних 
(дорадчих) звітів НДР 
та рекомендацій по 
вибору матеріалів для 
виготовлення 
обладнання 
коксохімічних 
підприємств.(16 НДР).
 12) 1. Звіт по договору 
№ 40.2020 з ПРАТ 
«ЗАПОРІЖКОКС» 
«УКРАЇНСЬКИМ 
ДЕРЖАВНИМ 
НАУКОВО-
ДОСЛІДНИМ 
ВУГЛЕХІМІЧНИМ 
ІНСТИТУТОМ 
МОНІТОРИНГ 
КОРОЗІЙНОЇ 
АКТИВНОСТІ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
СЕРЕДОВИЩ 
ПІДПРИЄМСТВА. 
ВИПРОБУВАННЯ 
НОВИХ ЗРАЗКІВ 
СПЛАВІВ І 
ЗАХИСНИХ 
ПОКРИТТІВ, 
СТІЙКИХ ДО 
ХІМІЧНОЇ КОРОЗІЇ. 
ОБҐРУНТУВАННЯ 
ТЕХНІКО-
ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДОЦІЛЬНОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ 
НОВИХ 
МАТЕРІАЛІВ»
 2. Звіт по договору 
№.58.2020 
ПРАТ«ДКХЗ з 
УКРАЇНСЬКИМ 
ДЕРЖАВНИМ 
НАУКОВО-



ДОСЛІДНИМ 
ВУГЛЕХІМІЧНИМ 
ІНСТИТУТОМ 
«Розробка способів 
використання стічних 
фенольних вод в 
оборотних циклах 
підприємства 
ПРАТ«ДКХЗ» 
 3. Звіт по договору № 
96. 2020 ПАТ 
АРСЕЛОРМІТТАЛ 
КРИВИЙ РІГ з 
«УКРАЇНСЬКИМ 
ДЕРЖАВНИМ 
НАУКОВО-
ДОСЛІДНИМ 
ВУГЛЕХІМІЧНИМ 
ІНСТИТУТОМ 
«Дослідження причин 
підвищеного вмісту 
солі господарсько-
побутових стічних вод 
та розробка заходів в 
умови КХП ПАТ 
«Арселор Міттел 
Кривий Ріг» для 
зниження вмісту солі і 
змісту амонійних 
солей»
 4. Звіт по договору № 
36.2019 з ПРАТ 
«АКХЗ» з 
УКРАЇНСЬКИМ 
ДЕРЖАВНИМ 
НАУКОВО-
ДОСЛІДНИМ 
ВУГЛЕХІМІЧНИМ 
ІНСТИТУТОМ 
«РОЗРОБКА 
СПОСОБІВ 
СКОРОЧЕННЯ 
СПОЖИВАННЯ 
ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ 
ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ 
ОБОРОТНИХ 
ЦИКЛІВ»
 5. Звіт по договору № 
62.2013 з ПАТ 
«ЗАПОРІЖКОКС» з 
«УКРАЇНСЬКИМ 
ДЕРЖАВНИМ 
НАУКОВО-
ДОСЛІДНИМ 
ВУГЛЕХІМІЧНИМ 
ІНСТИТУТОМ 
«Розробка та 
впровадження 
комплексу заходів 
щодо збільшення 
ресурсу роботи 
устаткування, 
зниження витрат на 
реагенти і ліпшення 
якості продукції СПЦ 
ПАТ;ЗАПОРІЖКОКС;
»
 13) Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою - Дисципліна 
«Хімія». Гр..ПЦБ-2-
2019, ПЦБ-2-2020
 14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт в 



галузі ""Хімічні 
науки"" Студент 
першого курсу. 
гр..НіІТ-2020 
Масліков Е.
 20) Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю в ДП 
«УХІН» : провідний 
науковий 
співробітник за 
сумісництвом 8 років.

309867 Мандріченко 
Олена 
Євгенівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

28 ОК 8. 
Інженерна та 
комп'ютерна 
графіка

Освітня кваліфікація:
Харківський 
інженерно-
будівельний інститут, 
1979 р., спеціальність - 
теплогазопостачання 
та вентиляція, 
кваліфікація - 
інженер-будівельник; 
 Результати 
професійної 
діяльності:
 3) 1. Mandrichenko O. 
APPLICATION OF 
AUTOMATED DESIGN 
SYSTEMS IN GRAPHIC 
TRAINING OF 
STUDENTS/ О. 
Mandrichenko // 
Primedia eLaunch LLC. 
монографія «Scientific 
foundations of modern 
engineering» / Наукові 
основи сучасної 
інженерії (Технічні 
науки), м. Бостон, 
США, 2020. – ISBN 
978-1-64871-656-0. – 
P. 139-143.
 2. Mandrichenko O., 
Demydenko T. 
ENGINEERING 
GRAPHICS - THE 
BASIS FOR FORMING 
THE/ THEORETICAL 
BASE OF 
ENGINEERING 
THINKING/ О. 
Mandrichenko,,T. 
Demydenko // 
Primedia eLaunch LLC. 
монографія 
«Theoretical aspects of 
modern engineering» / 
Теоретичні аспекти 
сучасної інженерії 
(Engineering graphics), 
м. Бостон, США, 2020. 
– ISBN 978-1-64945-
862-9. – С. 120-124.
 4) 1. Методичні 
рекомендації та 
завдання до 
практичних занять, 
розрахунково-
графічних робіт та 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Інженерна графіка». 
Частина 1 (для 
студентів 1 курсу 
денної, заочної та 
прискоренної форм 
навчання освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» 
спеціальності 141—



Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова; уклад.: 
О. Є. Мандріченко, Т. 
П. Демиденко.– 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
65 с. 
 2. Методичні 
рекомендації та 
завдання до 
практичних занять, 
розрахунково-
графічних робіт та 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Інженерна графіка» 
(для студентів 1 курсу 
денної, заочної та 
прискореної форм 
навчання освітньо-
кваліфікаційного 
рівня бакалавр, за 
спеціальністю141–
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка) 2 
частина / Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова; уклад. 
О. Є. Мандріченко. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2019. – 
53 с. 
 3. Methodological 
guidelines the graphic 
job of «Draft to 
building processing in 
specialized software 
Revit» (for full-time 
foreign students 
education level 
«bachelor» specialty 
191 – Architecture and 
town-planning, 192 – 
Building and Civil 
Protection)/ O. M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. : O. 
Mandrichenko, T. 
Demidenko. – Kharkiv : 
O. M. Beketov NUUE, 
2019. – 60 p. 
 12) 1. Мандріченко О. 
Є. Сучасні методи 
викладання графічних 
дисциплін // «Priority 
directions of science 
development» SPC 
«Sci-conf.com.ua» 28-
29 октября 2019 года 
Львов, Украина – Р. 
98-101.
 2. Мандріченко О. Є. 
Problems and ways of 
their solution when 
studying the course 
«Еngineering and 
computer graphics» // 
Abstracts of I 
International Scientific 
and Practical 
Conference. Liverpool, 
United Kingdom 11-13 
сентября 2019 года 



Ливерпуль, 
Великобритания. – Р. 
210-214.
 3. Mandrichenko О. E., 
Demydenko T. P. Actual 
implementation of 
information modeling 
of buildings at higher 
education institution at 
training students of 
construction specialties 
// The 7th International 
scientific and practical 
conference “Scientific 
achievements of 
modern society” (March 
4-6, 2020) Cognum 
Publishing House, 
Liverpool, United 
Kingdom. 2020. 1091 – 
Р.140-143
 4. Mandrichenko О. E., 
Demydenko T. P. 
Computer technologies 
in graphic training of 
students // The 5 th 
International scientific 
and practical 
conference 
“Perspectives of world 
science and education” 
(January 29-31, 2020) 
CPN Publishing Group, 
Osaka, Japan. 2020. 
884 p. – Р. 121-123.
 5. Liubchenko M., 
Radchenko A., 
Mandrichenko O. Some 
Aspects of Creating 
Architectural Scale 
Models of Buildings. 
European scientific 
discussions. Abstracts 
of the 3rd International 
scientific and practical 
conference. Potere della 
ragione Editore. Rome, 
Italy. 2021. Pp. 285-
288.
 14) 1. Керівництво 
студентом (Кравченко 
Н. В. НВДЕ 2020-1у) 
на Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт 
2020/2021 н. р. зі 
спеціалізацій 
«Прикладна 
геометрія, інженерна 
графіка та технічна 
естетика», тема 
«Використання 
бібліотек КОМПАС 
при створенні 
креслярсько-
конструкторської 
документації», 2020 р.
 2. Керівництво 
студентом (Уліхін М. 
А. гр. ЕСЕ 2018-1) на 
Всеукраїнську 
студентську олімпіаду 
з нарисної геометрії та 
геометричного 
моделювання на 
ПЕОМ (секція з 
нарисної геометрії), 
2019 р.

291549 Касьянов Старший Навчально- Диплом 4 ОК 9. Освітня кваліфікація:



Володимир 
Володимиро
вич

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

спеціаліста, 
Українська 
державна 
академія 

залізничного 
транспорту, рік 

закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
092101 

Промислове і 
цивільне 

будівництво, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 049292, 

виданий 
23.10.2018

Інженерна 
геодезія

 Українська державна 
академія залізничного 
транспорту, 2011 р., 
спеціальність - 
промислове та 
цивільне будівництво, 
кваліфікація - 
інженер-будівельник;
 Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова, 2019 р., 
спеціальність - 
геодезія та 
землеустрій, 
кваліфікація - магістр 
геодезії та 
землеустрою;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.05 
будівельні матеріали 
та вироби, диплом ДК 
№ 049292, 2018 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Радзінська Ю. Б. 
Дослідження 
технології створення 
електронного 
топографічного плану 
місцевості та 
класифікатору його 
елементів / Ю. Б. 
Радзінська, С. Г. 
Нестеренко, Є. С. 
Бугайчук, В. В. 
Касьянов // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. Технічні науки та 
архітектура. – 2019. – 
Вип. 147. – С. 189–193.
 2. Нестеренко С. Г. 
Дослідження 
геоінформаційного 
інструментарію у 
сучасних умовах 
організації територій 
міст / С. Г. 
Нестеренко, Ю. Б. 
Радзінська, О. В. 
Афанасьєв, В. В. 
Касьянов // Науковий 
журнал «Вчені 
записки ТНУ імені В. 
І. Вернадського. Серія: 
Технічні науки». – 
2019. – Том 30 (69) № 
5, ч. 2 – С. 177 – 180.
 3. Шипулін В. Д. 
Забезпечення збору 
інформації для 
тривимірного 
кадастру. / В. Д. 
Шипулін, С. Г. 
Нестеренко, В. В. 
Головачов, В. 
В.Касьянов, // 
Комунальне 
господарство міст : 
наук.-техн. зб. / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019, том 5, 
Вип. 151 – С. 60-64.
 4. Мамонов К. А. 
Дослідження 



формування та 
використання водних 
ресурсів на міському і 
регіональному рівнях 
із застосуванням 
геоінформаційних 
систем / К. А. 
Мамонов, О. В. 
Кондращенко, К. О. 
Метешкін, К. І. Вяткін, 
С. Г. Нестеренко, В. В. 
Касьянов, О. В. 
Бабанін // 
Коммунальное 
хозяйство городов. – 
Харьков, 2017. – Вип. 
134. – С. 58 – 64.
 5. M A Kukhar, V V 
Kasyanov, J V 
Shuldiner, A N Maliavin 
and O A Voronkov 
Formation of 
geoinformation 
provision elements of 
railway networks for 
logistic transportation 
management IOP 
Publishing, Conf. 
Series: Materials 
Science and 
Engineering, vol.708, 
2019, 1-7. DOI: 
10.1088/1757-
899X/708/1/012012. – 
(Scopus).
 3) 1. Земельне 
адміністрування: 
сучасний стан та 
перспективи : 
монографія / К. А. 
Мамонов., В. О. 
Пеньков, В. В. 
Касьянов та ін. ; 
Харків. нац. ун–т 
міськ. госп–ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ФОП Панов А.М., 
2019 – 344 с.
 2. Територіальний 
розвиток: будівельні 
аспекти : монографія / 
С. Г. Нестеренко, Т. В. 
Анопрієнко, В. В. 
Касьянов та ін.; 
Харків. нац. ун–т 
міськ. госп–ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ФОП Панов А.М., 
2019 – 268 с.
 4) 1. Афанасьєв О. В. 
Раціональне 
використання та 
охорона земель : 
конспект лекцій для 
студентів денної 
форми навчання 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 193 – 
Геодезія та 
землеустрій) / О. В. 
Афанасьєв, В. В. 
Касьянов ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 77 с. 
 2. Методичні 
рекомендації до 



проведення 
практичних, 
самостійної та 
розрахунково-
графічної робіт із 
навчальної 
дисципліни 
«Нормативна грошова 
оцінка земель» (для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальності 193 – 
Геодезія та 
землеустрій) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : С. М. Кобзан, 
В. В. Касьянов. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
36 с. 
 3. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних, 
самостійної та 
розрахунково-
графічної робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Спеціалізоване 
програмне 
забезпечення» (для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти зі 
спеціальності 193 – 
Геодезія та 
землеустрій) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. С. Г. 
Нестеренко, М. Л. 
Мироненко, В. В. 
Касьянов, А. А. 
Євдокімов. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 76 с. 
 5) Дисертація на тему 
«Електропровідні 
покриття на основі 
портландцементу для 
захисту від 
електрокорозії і 
ремонту конструкцій 
та споруд залізниць» 
(ДК № 049292, 2018 
р.) захищено 
04.07.2018 року в 
Українському 
державному 
університеті 
залізничного 
транспорту, 
спеціальність 05.23.05 
– будівельні 
матеріали та вироби, 
наказ МОН № 1146 від 
23.10.2018 року.
 8) З жовтня 2019 року 
– член редколегії в 
зарубіжному журналі 
SCIREA Journal of 
Surveying and Mapping 
з 10.2019 р. 
(посилання: 
http://www.scirea.org/j
ournal/EditorialBoard?



JournalID=42000).
 10) Учасник 
міжнародного проекту 
SINGLE 
EDUCATIONAL SPACE 
IN THE CONDITIONS 
OF DIGITAL 
TRANSFORMATION, 
місце проведення: 
JURAJ DOBRILA 
UNIVERSITY OF 
PULA, PAR 
UNIVERSITY, 
CROATIA, POLAND, 
напрям: ""Modern 
technologies of geodetic 
surveys. Using ground-
based laser scanning to 
create a geo-spatial 
basis"", сертифікат HR 
№ 9585 від 
25.09.2021, 
посилання: 
http://www.centresipd.
com/.
 11) Наукове 
консультування у 
сфері геодезії, 
землеустрою та 
кадастру, оцінки 
земель на 
підприємстві ТОВ 
«КОМПАНІЯ 
ГІСАПР», договір № 
18/27 від 01.10.2018 р., 
термін дії до 
31.12.2021

296888 Дульфан 
Ганна Яківна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та 
транспортної 

інфраструктур
и

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

університет ім. 
О.М. Горького, 
рік закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

7.04020301 
фізика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000450, 

виданий 
23.04.1998, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

013027, 
виданий 

15.06.2006

24 ОК 11. Фізика Освітня кваліфікація:
 Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, 1991 р., 
спеціальність - фізика, 
кваліфікація – фізик;
 Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.02 – теоретична 
фізика, диплом ДК № 
000450, 1998 р.;
 Доцент кафедри 
фізики, атестат 02 ДЦ 
№ 013027, 2006 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. OZONE DECAY 
IN CHEMICAL 
REACTOR WITH THE 
DEVELOPED INNER 
SURFACE: AIR-
ETHYLENE MIXTURE 
PROBLEMS OF 
ATOMIC SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 
№4(116) 2018 O. V. 
Manuilenko, D. V. 
Kudin, A. Ya. Dulphan, 
V. I. Golota 
 2. Дульфан А.Я. 
Метод моделирования 
альтерверсного 
пространства/ А.Я. 
Дульфан, Н.Б. 
Фатьянова. 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 



конференції 
MicroCAD-2017. Ч. IІ. 
c. 33. 
 3. O. M Petchenko, H. 
Ya. Dulfan., G. O. 
Petchenko, S.M. Boiko. 
THE ROLE OF MOTT 
AND FRIDEL TZPE 
STOPPERS IN THE 
PROCESS OF MOBILE 
DISLOCATIONS 
BLOCKING IN KBR 
CRYSTALS // Тези 
доповідей XIV 
Міжнародної наукової 
конференціі «Фізичні 
явища в твердих 
тілах» 3-5 грудня 2019 
року. Харків: ХНУ ім. 
Каразіна, 2019. С. 91. 
 4. O. M Petchenko, H. 
Ya. Dulfan., G. O. 
Petchenko, S.M. Boiko. 
THE PLASTIC 
DEFORAMTION 
INFLUENCE ON X-
RAY IRRADIATED LIF 
CRYSTALS’ OPTICAL 
AND COLORIMETRIC 
PARAMETERS // Тези 
доповідей XIV 
Міжнародної наукової 
конференціі «Фізичні 
явища в твердих 
тілах» 3-5 грудня 2019 
року. Харків: ХНУ ім. 
Каразіна, 2019. С. 92. 
 5. Дульфан А.Я. 
Метод моделирования 
альтерверсного 
пространства/ А.Я. 
Дульфан, Н.Б. 
Фатьянова. 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2017. Ч. IІ. 
c. 33. 
 6. FEATURES OF 
FORMATION OF 
SPATIAL - 
TEMPORARY 
HIERARCHICAL 
STRUCTURES Anna 
DULFAN, Iryna 
VORONKO, Lighting 
Engineering & Power 
Engineering (прийнято 
до друку) 2021.
 7) Участь у роботі 
навчально-
методичній ради ННІ 
ЕІТІ
 8) Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника наукової 
теми «Дослідження 
фізичних 
властивостей твердих 
тіл і електромагнітних 
полів, утворених 
джерелами різної 
конфігурації». 
(затверджено на 



засіданні кафедри 
фізики ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова, 
протокол № 2 від 
21.09.2021р.) 
 11) Наукове 
консультування – 
Договір № 66-
011/2019 від 
12.06.2019 о 
співробітництві з 
Інститутом плазмової 
електроніки і нових 
методів 
прискорювання ННЦ 
«ХФТІ»
 14) Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Цікава фізика»
 19) Участь у роботі 
Харківського 
Фізичного Товариства 
(Харківський дім 
вчених) (посвідчення 
від 30.12.19)

175962 Коваленко 
Людмила 
Борисівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019113, 
виданий 

11.06.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014175, 

виданий 
21.04.2005

28 ОК 10. Вища 
математика

Освітня кваліфікація:
Харківський 
державний 
педагогічний 
університет імені Г.С. 
Сковороди, 1995 р., 
спеціальність - 
математика і фізика, 
кваліфікація - учитель 
математик і фізики;
 Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.03 – 
радіофізика, диплом 
ДК № 019113, 2003 р.;
 Доцент кафедри 
вищої математики, 
атестат 02 ДЦ № 
014175, 2005 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 3) 1. Л. Б. Коваленко. 
Вища математика. 
Модуль 2 : навч. 
посібник (Рішення 
Вченої ради ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 
протокол №8 від 
27.01.2017) ISBN 978-
966-965-427-8 // 
Коваленко Л. Б.. Х.: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2017. – 221 с.
 2. Л. Б. Коваленко. 
Збірник тестових 
завдань з вищої 
математики. Модуль 2 
: навч. посібник 
(Рішення Вченої ради 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, протокол 
№13 від 02.06.2017) 
ISBN 978-966-965-
428-5 // Коваленко Л. 
Б.. Х.: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2017. – 
193 с.
 3. Л. Б. Коваленко. 
Вища математика для 
менеджерів : 
підручник, 2-ге 
видання доповнене та 



перероблене (Рішення 
Вченої ради ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 
протокол №12 від 
06.07.2018) ISBN 978-
966-695-476-6 // 
Коваленко Л. Б.. Х.: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 342 
с.
 4. Л. Б. Коваленко. 
Вища математика. 
Модуль 3 : навч. 
посібник (Рішення 
Вченої ради ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 
протокол №8 від 
01.03.2019) ISBN 978-
966-965-488-9 // 
Коваленко Л. Б.. Х.: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 233 
с.
 5. Спадщина 
університету: Історія. 
Освіта. Наука. 
Культура. Особистість. 
Альманах, 
присвячений ювілею 
кафедри вищої 
математики / [за заг. 
ред. Коваленко Л. Б.] ; 
Харків. нац. ун-т 
міськ. гос-ва ім. О. М. 
Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 210 
с. 
 6. Л. Б. Коваленко. 
Збірник тестових 
завдань з вищої 
математики для 
менеджерів. . Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2020. – 
470 с.
 4) 1. Л. Б. Коваленко. 
Методичні 
рекомендації та 
контрольні роботи з 
дисципліни «Вища 
математика» (для 
студентів 1 курсу 
заочної форми 
навчання 
спеціальностей 073 – 
Менеджмент, 241 – 
Готельно-ресторанна 
справа, 242 – Туризм) 
/ Коваленко Л. Б., 
Мордовцев С. М., 
Кузнєцова Г. А, Якунін 
А. В. Х.: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2019, 155 
с.
 2. Коваленко Л. Б. 
Розрахунково-
графічне завдання з 
дисципліни «Вища та 
прикладна 
математика (Вища 
математика)» (для 
студентів бакалаврів 
денної форми 
навчання 
спеціальності 073 - 
Менеджмент) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад: 
Л. Б. Коваленко. – 



Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. - 
34 с. 
 3. Розрахунково-
графічне завдання з 
вищої математики 
(для студентів-
бакалаврів денної 
форми навчання 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад: 
Л. Б. Коваленко, Г. А. 
Кузнецова, О. П. 
Довгаль. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. - 57 с. 
 4. Коваленко Л. Б. 
Навчальний довідник 
з дисципліни «Вища 
математика». Частина 
1 (для студентів 1 
курсу денної форми 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія). / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад. Л. 
Б. Коваленко. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
44 с.
 12) 1. Л. Б. Коваленко. 
Деякі аспекти 
впровадження методів 
дистанційного 
навчання в закладах 
освіти України. 
Шляхи розвитку 
науки в сучасних 
кризових умовах: тези 
доп. І міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції, 
28 – 29 травня 2020 р. 
– Дніпро, 2020. – Т. 1, 
с.452 -454.
 2. Kovalenko L.B. 
Methodical approach to 
assessing the level of 
construction company 
financial security / L.B. 
Kovalenko, N.O. 
Kondratenko, D.A. 
Novikov, M.K. 
Gnatenko // Зб. Наук. 
Праць: Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. – № 2(29), 
2019. (наукометрична 
база Web of Science).
 3. Л. Б. Коваленко. 
Проблеми 
впровадження 
дистанційної освіти в 
учбових закладах 
України. Збірник 
науково-методичних 
праць ІІ 
Всеукраїнської 
конференції з 
міжнародною участю. 
– Харків : 2015, с.98 
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 2. Удосконалення 
системи соціального 
захисту молоді 
України / 
Кондратенко Н. О., 
Коваленко Л. Б., 
Зінченко М. О. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
""Напрями розвитку 
ринкової економіки: 
нові реалії та 
можливості в умовах 
інтеграційних 
процесів, Ужгород, 
Україна
 4. Структурні 
компоненти 
математичної 
компетентності 
майбутніх інженерів-
будівельників.Пробле
ми викладання 
математики у 
закладах освіти 
теорія,методика, 
практика:матеріали 
міжнародної 
конференції(23-25 
березня 2021року)-
Харків:ХНУ 
ім.В.Н.Каразіна 2021.
 15) ІІ місце - Зінченко 
Марія Олексіївна, 
учениця 10 класу 
Харківської 
спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 162 
Харківської міської 
ради Харківської 
області (наукові 
керівники – професор 
кафедри менеджменту 
та публічного 
адміністрування 
Кондратенко Н.О.; 
зав. кафедри вищої 
математики 
Коваленко Л.Б.) з 
роботою на тему 
«Удосконалення 
системи соціального 
захисту молоді 
України на засадах 
добровільного 
страхування» (секція - 
макроекономіка);ІІ 
місце - Острон Анна 
Олександрівна, 
учениця 11 класу 
Харківської 
загальноосвітньої 
школи № 10 
(науковий керівник – 
зав. кафедри вищої 
математики 
Коваленко Л.Б.) з 
роботою на тему 
«Узагальнення 
методики 
застосування 
формули Сімпсона 
для обчислення 
об’ємів фігур 
складених форм при 
розв’язанні 
прикладних задач» 
(секція - прикладна 
математика).



147575 Кондращенк
о Олена 
Володимирів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
доктора наук 
ДД 004003, 

виданий 
13.10.2004, 

Атестат 
професора 

02ПP 004082, 
виданий 

20.04.2006

32 ОК 16. 
Будівельне 
матеріалознавс
тво

Освітня кваліфікація:
Харківський 
політехнічний 
інститут, 1978 р., 
спеціальність - хімічна 
технологія в’яжучих 
матеріалів», 
кваліфікація - інженер 
хімік-технолог;
 Доктор технічних 
наук, 05.23.05 – 
будівельні матеріали 
та вироби, диплом ДД 
№ 004003, 2004 р.;
 Професор кафедри 
технології 
будівельного 
виробництва та 
будівельних 
матеріалів, атестат 02 
ПР № 004082, 2006 
р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Кондращенко О. 
В. Геодезичне 
забезпечення 
землеустрою при 
складанні технічних 
проектів / О. В. 
Кондращенко // 
Науково-технічний зб. 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова 
«Комунальне 
господарство міст». – 
Х. : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2017. – Вип. 
137. – С. 2-8. (ISSN 
print 2522-1809). 
 2. Кондращенко В. И. 
Изменение формы 
частиц цемента при 
его активации в 
вихревой мельнице / 
В. И. Кондращенко, Е. 
В. Кондращенко, Е. В. 
Тарарушкин, С. П. 
Титов // Науковий 
вісник будівництва. - 
Харків: ХНУБА, 2017. 
– Т.90. – № 4. – С. 
236-239.
 3. Николаев А. П. 
Потребительские 
свойства цемента / А. 
П. Николаев, Е. В. 
Кондращенко, В. И. 
Кондращенко // 
Будівельні матеріали 
та вироби. – Київ. – № 
3-4 (98), 2018. – С. 39-
41. 
 4. Николаев А. П. 
Особенности 
схватывания цемента 
на основе клинкера 
сухого способа 
производства / А. П. 
Николаев, Е.В. 
Кондращенко, В. И. 
Кондращенко // 
Будівельні матеріали 
та вироби. – Київ. – № 
5-6, 2018. – С. 44-47. 
 5. Николаев А. П. 
Абразивные свойства 
портландцементного 
клинкера / А. П. 



Николаев, Е. В. 
Кондращенко, В. И. 
Кондращенко // 
Будівельні матеріали 
та вироби. – Київ. – № 
1-2, 2019. – С. 36-39. 
 6. Кондращенко О. В. 
Актуальность 
внутреннего контроля 
вяжущих свойств 
портландцемента / О. 
В. Кондращенко, О. П. 
Ніколаєв, В. І. 
Кондращенко // 
Bulletin of Odessa State 
Academy of Civil 
Engineering and 
Architecture, Україна, 
м. Одеса - 2020, No. 
78, page 108-117 
 7. The 
recommendations for 
territorial development 
of land use in the region 
/ Mamonov K., 
Kondrashenko E., 
Radzinskaya Y., 
Myronenko M. // 
Polish Academy of 
Sciences: 
https://doi.org/10.2442
5/gac.2020.131075. 
(Scopus)
 8. Nikolaev A. P. On 
the issue of water 
activation for Portland 
cement / A. P. 
Nikolaev, E. V. 
Kondrachenko and V. I. 
Kondrachenko // IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering (MSE), 
2019. 
https://iopscience.iop.o
rg/issue/1757-
899X/708/1 (Scopus)
 9. Ніколаєв О. П. 
Ефективність дії 
пластифікаторів 
залежно від способу їх 
подавання до складу 
бетону / О. П. 
Ніколаєв, О. В. 
Кондращенко // 
Вісник ОДАБА. – 
Одеса. – Вип. № 82, 
2021. – С.98-105.
 10. Метешкін К.О. 
Метод і досвід 
реалізації кількісного 
оцінювання якості 
дисертацій докторів 
філософії на прикладі 
спеціальності геодезія 
та землеустрій / 
Метешкін К.О., 
Кондращенко О.В., 
Пілічева М.О. // 
Комунальне 
господарство міст. – 
Харків. – Вип. 163 – Т. 
3, 2021. – С. 39-45. 
 11. Nikolaev A. P. 
Portland cement easy 
treatability as the basis 
of concrete structure 
stable quality / 
Nikolaev A. P., 
Kondrachenko E. V., 
Kondrachenko V. I. // 



IOP Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering (MSE), 
2021 (Scopus)
 12. Nikolaev A. P. 
Рortland cement 
compatibility with 
surface-active additives 
/ Nikolaev A.P., 
Kondrashchenko E.V., 
Kondrashchenko V.I. // 
IOP Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering (MSE), 
2021 (Scopus).
 2) Пристрій для 
визначення фізико-
механічних 
характеристик 
будівельних 
матеріалів Патент 
України на корисну 
модель № 129655 від. 
12.11.2018, Бюл. № 21.
(за заявкою № 
U201804045 від 
13.04.2018)/ 
Кесарийський О.Г., 
Кондращенко В.І., 
Кондращенко О.В., 
КиктеваК.О., ВАН 
Чжуан
 3) 1. Матеріалознавчі 
рішення при зведенні, 
реконструкції будівель 
та споруд :навч. 
посібник / О.В. 
Кондращенко, Н. Г. 
Морковська, С. В. 
Шаповал, О. В. 
Якименко : Харків. 
нац.. ун-тміськ. госп-
ваім.. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім.. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 200 с. 
Рекомендований 
Вченою радою 
закладу освіти 
 2. Будівельне 
матеріалознавство для 
сучасного будівництва 
: навч. посібник / О. В. 
Кондращенко ; 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 217 с. 
Рекомендований 
Вченою радою 
закладу освіти 
 3. Кондращенко О. В. 
Будівельне 
матеріалознавство. 
Лабораторний 
практикум : навч. 
посібник / О. В. 
Кондра-щенко ; 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 100 
с. Рекомендований 
Вченою радою 
закладу освіти 
 7) Член постійних 
спеціалізованих 
вчених рад К 
64.089.05 (наказ МОН 



№ 1412 від 18.12.1218) 
та К 64.089.06 (наказ 
МОН № 946 від 
22.07.2020).
 8) Керівник 
госпдоговору 
«Дослідження бетонів 
та розчинів на 
вторинних 
заповнювачах та 
розробка технічних 
умов до їх 
використання» 
(госпдоговірна тема 
№ 3006/18) та 
держбюджетних тем: 
«Удосконалення 
технології отримання 
бетонів зниженої 
енерго- і 
матеріалоємності» (№ 
держреєстрації 
0116U005056) період 
2016–2018 р. р.
 12) 1. Model of 
concrete 
macrostructure / 
Kondrashchenko О.V., 
Kondrashchenko V.I., 
JING Guoqing, WANG 
Chuang // Proceeding 
of the 14th Sino-Russia 
Symposium Materials 
and Technologies. – 
China, Sanya, 
November 29-30, 2017.
 2. Ніколаєв О. П. До 
питання активації 
води замішування 
портландцементу / О. 
П. Ніколаєв, О. В. 
Кондращенко, В.І. 
Кондращенко // Тези 
доповідей 8 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Проблеми надійності 
та довговічності 
інженерних споруд і 
будівель на 
залізничному 
транспорті». – Харків 
: Український 
державний 
університет 
залізничного 
транспорту, 20-22 
листопада.– Частина 
2, 2019. – С. 231-232.
 3. Кондращенко О. В. 
Про моделювання 
макроструктури 
пористого бетону із 
заданими 
теплотехнічними 
властивостями / О. В. 
Кондращенко, А. І. 
Аділходжаєв, С. С. 
Шаумаров // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Тренди 
та тенденції розвитку 
будівельної галузі» 
Харків, 18-19 
листопада 2020. – 
Харків: ХНУМГ, 2020. 
– С. 76-78.
 4. Кондращенко О. В. 
Контроль дисперсних 



властивостей 
порошкоподібних 
будівельних 
матеріалів / О. В. 
Кондращенко, О. П. 
Ніколаєв, А. В. 
Кондратьєв // 
Матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Теорія і 
методи будівельного 
матеріалознавства», 5-
6 листопада 2020. – С. 
86-89.
 5. Николаев А. П. 
Технологическая 
стабильность 
портландцемента / 
Николаев А. П., 
Кондращенко Е. В., 
Кондращенко В. И. // 
Материалы VIII 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Актуальные 
проблемы 
инженерной 
механики» 11–14 мая, 
2021.

197721 Ситникова 
Юлія 
Валеріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 016121, 
виданий 

10.10.2013, 
Атестат 

доцента AД 
001433, 
виданий 

23.10.2018

26 ОК10. Вища 
математика

Освітня кваліфікація:
Харківський 
державний 
педагогічний 
університет імені Г. С. 
Сковороди, 1995 р., 
спеціальність - 
математика і фізика, 
кваліфікація - учитель 
математик і фізики;
 Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, диплом ДК № 
016121, 2013 р.; 
 Доцент кафедри 
вищої математики, 
атестат АД №001433, 
2018 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Sytnykova Y. V. 
Using innovative 
pedagogical 
technologies in 
educational process of 
higher school (on the 
example of higher 
mathematics) / Yu. V. 
Sytnykova, I. M. 
Zhovtonizhko.// 
Засоби навчальної та 
науково-дослідної 
роботи. – Вип. 45. – 
Харків : ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди, 2015. – С. 
69-79. – (Index 
Copernicus)
 2. Sytnykova Y. V. 
Method of numerical 
analysis of the problem 
of stationary flow past 
bodies of revolution by 
viscous fluid / S. N. 
Lamtyugova, M. V. 
Sidorov, Y. V. 
Sytnykova // Radio 



Electronics, Computer 
Science, Control – № 1 
(44). – 2018. – p.50-58 
– (Web of Science)
 3. Sytnykova Y. V. 
Method of numerical 
analysis of the task of 
the mass transfer of a 
cylindrical body with 
the uniform transitional 
flow (flow task) / S. N. 
Lamtyugova, M. V. 
Sidorov, Y. V. 
Sytnykova // Radio 
Electronics, Computer 
Science, Control – № 2 
(45). – 2018. – Р. 22-
30. – (Web of Science)
 4. Sytnykova Y. V. 
Literature as a 
Reflection of Societies’ 
Challenges / S. О. 
Zubenko, Y. V. 
Sytnykova // 
Postmodern Openings 
– 11(1Supl2). – 2020. – 
Р. 196-205. – (Web of 
Science)
 5. Sytnykova Y. V. 
Gender Discourse in 
Modern University 
Educational Space / Y. 
V. Sytnykova // 
Educational Challenges 
– Vol. 25. – No. 1. – 
2020. – Р. 112–126 – 
(Index Copernicus)
 3) 1. Sytnykova Y. V. 
Linear algebra. Tutorial 
/ Yu. V. Sytnykova, S. 
М. Lamtyugova, H. А. 
Kuznetsova ; O. M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv. − 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2019. – 131 p.
 2. Sytnykova Yu. V. 
Vector algebra : tutorial 
/ Yu. V. Sytnykova ; O. 
M. Beketov National 
University of Urban 
Economy. – Kharkiv : 
O. M. Beketov NUUE, 
2020. – 82 p.
 4) 1. Основи 
математичного 
аналізу в схемах і 
таблицях. Частина 2: 
навчальний довідник 
для самостійного 
вивчення курсу вищої 
математики / Г. А. 
Кузнецова, С. Н. 
Ламтюгова, Ю. В. 
Ситникова; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2016 р. 
– 142 с.
 2. Cловник з 
математики з 
перекладом на 
російську, українську, 
англійську, 
французьку та 
арабську мови (для 
іноземних студентів 
підготовчого 
відділення) / Г. А. 



Кузнецова, С. Н. 
Ламтюгова, Ю. В. 
Ситникова; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2016. – 
43 с.
 3. Основи 
математичного 
аналізу в схемах і 
таблицях. Частина 3: 
навчальний довідник 
для самостійного вив-
чення курсу вищої 
математики / Г. А. 
Кузнецова, С. Н. 
Ламтюгова, Ю. В. 
Ситникова; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2018 р.
 4. Ситникова Ю. В. 
Вища математика : 
конспект лекцій з 
дисципліни (для 
студентів 1 курсу 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 241 
Готельно-ресторанна 
справа) / Ю. В. 
Ситникова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2017. – 158 с.
 5. Ситникова Ю. В. 
Лінійна та векторна 
алгебра у схемах і 
таблицях : 
навчальний довідник 
для самостійного 
вивчення курсу вищої 
математики (для 
студентів 1, 2 курсів 
денної та заочної 
форм навчання) / Ю. 
В. Ситникова, С. М. 
Ламтюгова, Г. А. 
Кузнецова ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 109 с 
 6. Ситникова Ю. В. 
Вища математика. 
Інтегральне числення 
: конспект лекцій (для 
студентів 1 курсу усіх 
спеціальностей 
прискореної форми 
навчання) / Ю. В. 
Ситникова ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 113 с.
 7. Ситникова Ю. В. 
Ряди та їх 
застосування у схемах 
і таблицях : навч. 
довід. для самост. 
вивч. вищої 
математики (для 
студентів 1–2 курсів 
денної та заочної 
форм навчання) / С. 
М. Ламтюгова, Ю. В. 
Ситникова, Г. А. 



Кузнецова ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. 
– 103 с.
 8. Sytnykova Y. V. 
Higher mathematics. 
Module 1 : lecture notes 
for full-time and part-
time students bachelor 
education level of the 
specialty 192 – 
Construction and civil 
engineering / Y. V. 
Sytnykova, S. М. 
Lamtyugova ; O. M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv. − 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2020. – 153 p.
 9. Methodological 
guidelines for 
“Calculation and 
graphic tasks of higher 
mathematics” (for full-
time students 
(bachelor) of the 
education level of the 
specialty 192 – 
Construction and civil 
engineering) / O. M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. : S. М. 
Lamtyugova , Y. V. 
Sytnykova. – Kharkiv : 
O. M. Beketov NUUE, 
2021. – 70 с. 
 10. Ситникова Ю. В. 
Вища математика : 
конспект лекцій для 
студентів усіх форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 101 – 
Екологія, 183 – 
Технології захисту 
навколишнього 
середовища, 206 – 
Садово-паркове 
господарство / С. М. 
Ламтюгова, Ю. В. 
Ситникова, Г. А. 
Кузнецова; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 61 с.
 7) Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
Гоголь І. О. 
«Формування 
культури 
професійного 
спілкування 
майбутніх 
маркетологів у 
процесі фахової 
підготовки», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.04 – «теорія і 
методика професійної 
освіти», який відбувся 



16.05.2019 на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д64.108.01 в 
Українській 
інженерно-
педагогічній академі
 10) участь у 
міжнародному онлайн 
стажуванні науково-
педагогічного 
персоналу за темою 
«Цифровізація та світ 
під час пандемії» (The 
digital work and the 
world in the time of 
pandemic), яке було 
проведено партнером 
нашого університету 
Близькосхідним 
технічним 
університетом (METU) 
(Анкара, Туреччина) 
21-25 червня 2021 
року в рамках 
реалізації програми 
академічній 
мобільності 
Erasmus+KA107 (Staff 
Mobility for Training)
 13) читання лекцій та 
проведення 
практичних занять з 
вищої математики для 
іноземних студентів 
спеціальностей 192 – 
Construction and civil 
engineering та 122 – 
Computer science

126954 Панайотова 
Тетяна 
Дмитрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

XM 015772, 
виданий 

04.06.1986, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003989, 
виданий 

02.07.1993

31 ОК13. Хімія 
води

Освітня кваліфікація:
Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького, 1972 р., 
спеціальність - хімія, 
фізична хімія, 
кваліфікація - хімік, 
викладач хімії; 
 Кандидат хімічних 
наук, 02.00.04 – 
фізична хімія, диплом 
ХМ № 015772, 1986 р.;
 Доцент кафедри хімії, 
атестат ДЦ № 003989, 
1993 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 3) Хімія : навч. 
посібник для інозем. 
студентів підготов. 
від-ня закл. вищ. 
освіти / Т. Д. 
Панайотова, І. С. 
Зайцева, О. О. 
Мураєва ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
164 с.
 4) 1. Панайотова Т. Д. 
Хімія води : конспект 
лекцій для студентів 
1–3 курсів денної та 
заочної форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 194 – 
Гідротехнічне 



будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології / Т. Д. 
Панайотова ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 109 с
 2. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт із 
навчальної 
дисципліни «Хімія» 
(для студентів 1–2 
курсу денної та 
заочної форм 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерії, 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : Тетяна 
ПАНАЙОТОВА, Інна 
ЗАЙЦЕВА, Сергій 
НЕСТЕРЕНКО. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
46 с.
 3. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної та 
контрольної робіт із 
дисципліни «Хімія 
води» (для студентів 
1–3 курсів денної та 
заочної форм 
навчання, 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
спеціалізація (освітня 
програма) 
«Гідротехніка (водні 
ресурси)» та 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. :Т. Д. 
Панайотова, І. С. 
Зайцева. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 92 с.
 4. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Хімія» 
(для студентів 1 курсу 
денної та заочної 
форм навчання, 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти, 
спеціальності 206 – 
Садово-паркове 
господарство, 183 – 
Технології захисту 



навколишнього 
середовища) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова; 
уклад.: І. С. Зайцева, 
Т. Д. Панайотова, О. 
О. Мураєва. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 62 с.
 5. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни хімія (для 
студентів 1–2 курсів 
денної та заочної 
форм навчання 
(першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальностей: 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерії, 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : Т. Д. 
Панайотова, І. С. 
Зайцева, С. В. 
Нестеренко. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021 – 83 с.
 14) Керівництво 
студентами, які 
зайняли призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з хімії у 
2020/2021 
навчальному році: 
Ковальова Анастасія 
Олександрівна (гр. 
Еко 2018-1)
 19) дійсний член 
«Української асоціації 
хімічної та харчової 
інженерії CFE-UA»

187002 Чупринін 
Олександр 
Олексійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та 
транспортної 

інфраструктур
и

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008784, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
002145, 
виданий 

17.06.2004

21 ОК14. Опір 
матеріалів

Освітня кваліфікація:
Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
iнститут», 1996, 
спеціальність - 
динаміка та міцність 
машин, кваліфікація - 
інженер-механік;
 Кандидат технічних 
наук, 01.02.04 - 
механіка 
деформівного 
твердого тіла, диплом 
ДК № 008784, 2000 
р.;
 Доцент по кафедрі 
будівельної механіка, 
атестат 02 ДЦ № 
002145, 2004 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Чупринін О. О. 
Оцінка довговічності 
залізобетонних 
тонкостінних 
конструкцій з 



урахуванням 
дисипативних 
деформацій / О. О. 
Чупринін, Н. В. 
Середа, А. О. Гарбуз // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2019. – 
Том 6, № 152. – С. 102-
105.
 2. Shpachuk V., 
Chuprynin A., Daleka 
V., Suprun T. 
Simulation of impact 
interaction of rail 
transport carriage in a 
butt roughness zone. 
Scientific Journal of 
Silesian University of 
Technology. Series 
Transport. 2020, 106, 
141-152. ISSN: 0209-
3324. 
 3. Чупринін О. О. 
Повзучість 
залізобетонних 
тонкостінних 
конструкцій з 
урахуванням 
зворотних деформацій 
/ О. О. Чупринін, Н. В. 
Середа, А. О. Гарбуз // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
Том 6, № 159. – С. 113-
117. [DOI 
10.33042/2522-1809-
2020-6-159-113-117]
 4. Кузнєцов О. М. 
Порівняльний 
силовий розрахунок 
поздовжньої балки 
візка головного вагона 
метрополітену при дії 
посередині на балку 
рівномірно 
розподіленого 
навантаження / О. М. 
Кузнєцов, О. О. 
Чупринін, Т. О. 
Супрун, Д. М. Бабаєв 
// Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
Том 1, № 161. – С. 169-
175. 
 5. Breslavsky D., 
Chuprynin A. Analysis 
of Creep, Shrinkage, 
and Damage in 
Armored Concrete 
Dome at Static and 
Seismic Loading // 
Nonlinear Mechanics of 
Complex Structures. 
Volume 157. – Springer, 
Cham, 2021. – С. 265-
277. 
 4) 1. Чупринін О. О. 
Технічна механіка: 
конспект лекцій для 



студентів 1–3 курсів 
денної і заочної форм 
навчання за 
спеціальностями 275 – 
Транспортні 
технології (за видами) 
та 206 – Садово-
паркове господарство 
/ О. О. Чупринін, В. О. 
Пушня ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
81 с. 
 2. Шпачук В. П. 
Конспект лекцій з 
курсу Будівельна 
механіка: для 
студентів 3 курсу 
денної форми 
навчання галузі знань 
19 – Архітектура та 
містобудування / В. П. 
Шпачук, М. А. 
Засядько, О. І. 
Рубаненко, О. О. 
Чупринін; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. 
– 178 с. 
 3. Засядько М. А. Опір 
матеріалів. Будівельна 
механіка : конспект 
лекцій для студентів 2 
курсу денної форми 
навчання 
спеціальності 191 – 
Архітектура та 
містобудування / М. 
А. Засядько, О. О. 
Чупринін; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 115 с. 
 12) 1. Середа Н. В. 
Principles of virtual 
laboratory use works in 
remote training [Текст] 
/ Н. В. Середа, О. О. 
Чупринін, А. О. Гарбуз 
// 7-ая 
Международная 
научно-
практ.конференция 
«MoodleMoot Ukraine 
2019» , 24-25 мая 
2019. КНУБА. 
 2. Шпачук В. П. 
Особливості ударної 
взаємодії 
проходження вагоном 
стикової нерівності / 
В. П. Шпачук, О. О. 
Чупринін, В. Х. 
Далека, Т. О. Супрун 
// Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Концепція розвитку 
електричного 
транспорту та його 
систем», 7-9 квітня. 
Харків, 2020. – С 76. 
 3. Чупрынин А. А. 
Интерактивная 



составляющая, 
интегрированная в 
традиционные методы 
обучения / А. А. 
Чупрынин, Н. В. 
Середа // 8-ая 
Международная 
научно-
практ.конференция 
«MoodleMoot Ukraine 
2020» , 22-23 мая 
2020. КНУБА. 
 4. Чупринін О. О. 
Олексій Петрович 
Воїнов – видатний 
вчений-будівельник / 
О. О. Чупринін // 
Спадщина 
університету: Історія. 
Освіта Наука. 
Культура Особистість : 
матеріали V наук.-
практ. конф., Харків, 
20-21 листопада 2019 
р. ; Харків, нац. ун-т 
міськ. госп-ва їм. О. 
М. Бекетова - Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. - С. 
67-69. 
 5. Шпачук В. П. 
Особливості взаємодії 
рейкового транспорту 
та верхньою будові 
колії при проходженні 
чотиривісним 
вагоном стикової 
нерівності / В. П. 
Шпачук, О. О. 
Чупринін, Т. О. 
Супрун // Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Стан та 
перспективи розвитку 
міського електричного 
транспорту», 14-16 
квітня. Харків, 2021. – 
С 43-44. 
 13) Проведення 
навчальних занять 
англійською мовою:
 1. Опір матеріалів. 
Будівельна механіка – 
75 годин, для 
здобувачів 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування;
 2. Будівельна 
механіка – 68 годин, 
для здобувачів 
спеціальності 192 
Будівництво та 
цивільна інженерія

187002 Чупринін 
Олександр 
Олексійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та 
транспортної 

інфраструктур
и

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008784, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
002145, 
виданий 

17.06.2004

21 ОК15. 
Будівельна 
механіка

Освітня кваліфікація:
 Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
iнститут», 1996, 
спеціальність - 
динаміка та міцність 
машин, кваліфікація - 
інженер-механік;
 Кандидат технічних 
наук, 01.02.04 - 
механіка 
деформівного 
твердого тіла, диплом 



ДК № 008784, 2000 
р.;
 Доцент по кафедрі 
будівельної механіка, 
атестат 02 ДЦ № 
002145, 2004 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Чупринін О. О. 
Оцінка довговічності 
залізобетонних 
тонкостінних 
конструкцій з 
урахуванням 
дисипативних 
деформацій / О. О. 
Чупринін, Н. В. 
Середа, А. О. Гарбуз // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2019. – 
Том 6, № 152. – С. 102-
105.
 2. Shpachuk V., 
Chuprynin A., Daleka 
V., Suprun T. 
Simulation of impact 
interaction of rail 
transport carriage in a 
butt roughness zone. 
Scientific Journal of 
Silesian University of 
Technology. Series 
Transport. 2020, 106, 
141-152. ISSN: 0209-
3324. 
 3. Чупринін О. О. 
Повзучість 
залізобетонних 
тонкостінних 
конструкцій з 
урахуванням 
зворотних деформацій 
/ О. О. Чупринін, Н. В. 
Середа, А. О. Гарбуз // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
Том 6, № 159. – С. 113-
117. [DOI 
10.33042/2522-1809-
2020-6-159-113-117]
 4. Кузнєцов О. М. 
Порівняльний 
силовий розрахунок 
поздовжньої балки 
візка головного вагона 
метрополітену при дії 
посередині на балку 
рівномірно 
розподіленого 
навантаження / О. М. 
Кузнєцов, О. О. 
Чупринін, Т. О. 
Супрун, Д. М. Бабаєв 
// Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
Том 1, № 161. – С. 169-
175. 
 5. Breslavsky D., 



Chuprynin A. Analysis 
of Creep, Shrinkage, 
and Damage in 
Armored Concrete 
Dome at Static and 
Seismic Loading // 
Nonlinear Mechanics of 
Complex Structures. 
Volume 157. – Springer, 
Cham, 2021. – С. 265-
277. 
 4) 1. Чупринін О. О. 
Технічна механіка: 
конспект лекцій для 
студентів 1–3 курсів 
денної і заочної форм 
навчання за 
спеціальностями 275 – 
Транспортні 
технології (за видами) 
та 206 – Садово-
паркове господарство 
/ О. О. Чупринін, В. О. 
Пушня ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
81 с. 
 2. Шпачук В. П. 
Конспект лекцій з 
курсу Будівельна 
механіка: для 
студентів 3 курсу 
денної форми 
навчання галузі знань 
19 – Архітектура та 
містобудування / В. П. 
Шпачук, М. А. 
Засядько, О. І. 
Рубаненко, О. О. 
Чупринін; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. 
– 178 с. 
 3. Засядько М. А. Опір 
матеріалів. Будівельна 
механіка : конспект 
лекцій для студентів 2 
курсу денної форми 
навчання 
спеціальності 191 – 
Архітектура та 
містобудування / М. 
А. Засядько, О. О. 
Чупринін; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 115 с. 
 12) 1. Середа Н. В. 
Principles of virtual 
laboratory use works in 
remote training [Текст] 
/ Н. В. Середа, О. О. 
Чупринін, А. О. Гарбуз 
// 7-ая 
Международная 
научно-
практ.конференция 
«MoodleMoot Ukraine 
2019» , 24-25 мая 
2019. КНУБА. 
 2. Шпачук В. П. 
Особливості ударної 
взаємодії 
проходження вагоном 
стикової нерівності / 



В. П. Шпачук, О. О. 
Чупринін, В. Х. 
Далека, Т. О. Супрун 
// Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Концепція розвитку 
електричного 
транспорту та його 
систем», 7-9 квітня. 
Харків, 2020. – С 76. 
 3. Чупрынин А. А. 
Интерактивная 
составляющая, 
интегрированная в 
традиционные методы 
обучения / А. А. 
Чупрынин, Н. В. 
Середа // 8-ая 
Международная 
научно-
практ.конференция 
«MoodleMoot Ukraine 
2020» , 22-23 мая 
2020. КНУБА. 
 4. Чупринін О. О. 
Олексій Петрович 
Воїнов – видатний 
вчений-будівельник / 
О. О. Чупринін // 
Спадщина 
університету: Історія. 
Освіта Наука. 
Культура Особистість : 
матеріали V наук.-
практ. конф., Харків, 
20-21 листопада 2019 
р. ; Харків, нац. ун-т 
міськ. госп-ва їм. О. 
М. Бекетова - Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. - С. 
67-69. 
 5. Шпачук В. П. 
Особливості взаємодії 
рейкового транспорту 
та верхньою будові 
колії при проходженні 
чотиривісним 
вагоном стикової 
нерівності / В. П. 
Шпачук, О. О. 
Чупринін, Т. О. 
Супрун // Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Стан та 
перспективи розвитку 
міського електричного 
транспорту», 14-16 
квітня. Харків, 2021. – 
С 43-44. 
 13) Проведення 
навчальних занять 
англійською мовою:
 1. Опір матеріалів. 
Будівельна механіка – 
75 годин, для 
здобувачів 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування;
 2. Будівельна 
механіка – 68 годин, 
для здобувачів 
спеціальності 192 
Будівництво та 
цивільна інженерія



121530 Шевченко 
Тамара 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

092601 
Водопостачанн

я та 
водовiдведення

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 001760, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036926, 
виданий 

21.11.2013

16 ОК17. Технічна 
механіка 
рідини і газу

Освітня кваліфікація:
Харківська 
національна академія 
міського господарства, 
2005 р., спеціальність 
- водопостачання та 
водовідведення, 
кваліфікація – магістр 
водопостачання та 
водовідведення;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 001760, 2011 р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 036926, 2013 
р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Shevchenko T. 
Experimental research 
into the process of 
biological treatment of 
wastewater with the use 
of the membrane bio–
reactor / T. 
Shevchenko, I. Chub, D. 
Didrikh // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 3/10 
(93) 2018. – P. 43-51. 
Index Scopus. 
 2. Shevchenko T. Use 
of Fly Ash for 
Conditioning Excess 
Activated Sludge During 
Dewatering on 
Chamber Membrane 
Filter Presses / T. 
Shevchenko, O. 
Zlatkovskyi, A. 
Shevchenko // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 3/10 
(99) 2019. – P. 17-23. 
Index Scopus.
 3. Shevchenko T. 
Applying a Modified 
Aluminum Sulfate 
Solution in the 
Processes of Drinking 
Water Preparation / T. 
Shevchenko, S. Dushkin 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 
№4(106). – 2020. – P. 
26–36. Index Scopus. 
 4. Шевченко Т. О. 
Дослідження 
ефективності 
кондиціонування 
осаду методом 
посиленого окислення 
(AOP) при 
зневодненні 
надлишкового 
активного мулу / Т. О. 
Шевченко, А. О. 
Шевченко, О. А. 
Златковський // 
Проблеми 
водопостачання, 
водовідведення та 



гідравліки. – Вип. 34. 
– К.: КНУБА, 2020. – 
С. 44–54. Фахове 
наукове видання 
України категорії Б, 
включене до 
затвердженого ДАК 
переліку. 
 5. Шевченко Т. О. 
Контактні 
прояснювачі в 
процесах підготовки 
питної води / С. С. 
Душкін, Г. І. 
Благодарна, С. С. 
Душкін, Т. О. 
Шевченко / 
Комунальне 
господарство міст. - Т. 
1, № 161. - 2021. - С. 
46-52. Фахове наукове 
видання України 
категорії Б, включене 
до затвердженого ДАК 
переліку. 
 3) Очищення стічних 
вод 
молокопереробних 
підприємств: 
монографія / А. О. 
Шевченко, О. Л. 
Пінчук, С. О. 
Куницький, Т. О. 
Шевченко. - Луцьк: 
Вежа-Друк, 2019. – 
224 с. Загальний 
обсяг: 13,02 др. арк.
 4) 1. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних та 
лабораторних занять, 
виконання 
розрахунково–
графічного завдання 
та самостійної роботи 
з дисципліни 
«Технічна механіка 
рідини та газу» (для 
студентів 1–2 курсів 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальностей 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології) / Харків. 
нац. ун–т міськ. госп–
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : Т. О. 
Шевченко. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 100 
с. 
 2. Методичні 
рекомендації для 
практичних занять, 
лабораторних робіт і 
самостійного 
вивчення з 
дисципліни «Насосні 
та повітродувні 
станції» (для 
студентів 3–4 курсів 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія) / 



Харків. нац. ун–т 
міськ. госп–ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад. Т. 
О. Шевченко. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 37 с.
 3. Methodological 
Guidelines for 
Laboratory Works on 
the Subject “Technical 
Mechanics of Liquid 
and Gas” (for 2d-year 
full-time and 1-2-year 
part-time students 
education level 
“bachelor” specialty 192 
– Building and civil 
engineering) / O. M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. : O. P. Galkina, T. 
O. Shevchenko. – 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2020. – 42 p.
 8) 1. Науково-
дослідна робота 
«Розробка 
інноваційних рішень 
забезпечення водної 
безпеки в межах 
річкових басейнів 
України», яка 
отримала державне 
фінансування для 
молодих науковців 
(2017–2019 рр.). 
(Проект ID № 97412) 
(Основний 
виконавець – НУВГП 
(м. Рівне), доц. 
Шевченко Т. О. – 
співвиконавець від 
ХНУМГ імені О. М. 
Бекетова). 
Відповідальний 
виконавець.
 2. Госпдоговірна 
робота № 3244/20 
«Наукове 
дослідження 
технологічного 
комплексу 
водогосподарської 
системи відведення 
поверхневого стоку та 
споруд інженерного 
захисту міста 
Харкова». 
Відповідальний 
виконавець. 
 3. Госпдоговірна 
робота № 3259/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
 4. Госпдоговірна 
робота № 3302/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 



водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
 5. Рецензент 
наукового видання 
""Jornal of Water and 
Land Development"", 
яке індексується 
науковометричною 
базою Scopus.
 12) 1. Шевченко Т. О. 
Покращення процесу 
усереднення стічних 
вод 
молокопереробних 
підприємств // Т. О. 
Шевченко, А. О. 
Шевченко // 
International scientific 
and practical 
conference «Science, 
engineering and 
technology: global and 
current trends» : 
Conference 
proceedings, December 
27–28, 2019. Prague: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing». – P. 38–
42.
 2. Шевченко Т. О. 
Кондиціонування 
осадів побутових 
стічних вод при 
зневодненні на 
камерно-
мембранному фільтр-
пресі / Т. О. 
Шевченко, А. О. 
Шевченко // Вода. 
Екологія. Суспільство: 
Тези доповідей та 
інформаційні 
матеріали V 
Міжнародної науково-
технічної конференції, 
Харків, 1–2 жовтня 
2020 р. – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – С. 
150–153
 3. Шевченко Т. О. 
Ефективність 
модифікації 
кварцового 
завантаження 
швидких фільтрів 
очисних споруд 
водопроводу / С. С. 
Душкін, Т. О. 
Шевченко // Вода. 
Екологія. Суспільство: 
Тези доповідей та 
інформаційні 
матеріали V 
Міжнародної науково-
технічної конференції, 
Харків, 1–2 жовтня 
2020 р. / За ред. К. Б. 
Сорокіної ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків: ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. 
– С. 143–145.
 4. Шевченко Т. О. 
Ефективність 
впровадження насосів 
зануреного типу на 
каналізаційній 



насосній станції / Т. О. 
Шевченко, О. П. 
Галкіна // Modern 
approaches to the 
introduction of science 
into practice. Abstracts 
of XV International 
Scientific and Practical 
Conference. San 
Francisco, USA. – May 
24-26, 2021. – Pp. 266–
268.
 5. Шевченко Т. О. 
Дослідження впливу 
модифікованого 
розчину коагулянту 
сульфату алюмінію на 
процес знебарвлення 
води у контактних 
прояснювачах / С. С. 
Душкін, Т. О. 
Шевченко // 
Актуальні проблеми, 
пріоритетні напрямки 
та стратегії розвитку 
України: тези 
доповідей ІІ 
Міжнародної науково-
практичної он-лайн 
конференції, м. Київ, 
16 червня 2021 року / 
редкол. О.С. 
Волошкіна та ін. – 
Київ: ІТТА, 2021. – С. 
400–404.
 13) Викладання 
дисципліни 
""Технічна механіка 
рідини та газу"" 
англійською мовою в 
осінньому семестрі 
2021/2022 навч. року 
60 год. (30 год. - 
лекції, 15 год. - 
практичні заняття, 15 
год. - лабораторні 
заняття) для 
здобувачів вищої 
освіти першого рівня 
вищої освіти 2 курсу 
групи ПЦБ 2020-3а 
(наказ № 373-01 від 
05.10.2021)
 14) 1. Керівництво 
студенткою 
(Сидоренко Т. О., гр. 
РВВР 2015-1у) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Дезінфекція води», 
переможниця І туру, 
2018 р.
 2. Керівництво 
студенткою 
(Бондаренко Н. В., гр. 
РВВР 2015-1) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 



спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Експериментальне 
дослідження процесу 
біологічної очистки 
стічних вод із 
застосуванням 
мембранного 
біореактора», 
переможниця І туру, 
2019 р.
 3. Керівництво 
студенткою (Попова 
Ю. О., гр. ЦІ ВВ 2016-
1) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Водопостачання та 
водовідведення». 
Конкурсна робота на 
тему «Зневоднення 
осадів», переможниця 
І туру, 2020 р.
 20) 01.09.2015 р. – 
14.06.2021 – науковий 
співробітник 
лабораторії проблем 
оборотного 
водопостачання та 
очищення стічних вод 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» (Наказ 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» від 
31.08.2015 р. № 1088–
к)

121530 Шевченко 
Тамара 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

092601 
Водопостачанн

я та 
водовiдведення

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 001760, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036926, 
виданий 

21.11.2013

16 ОК18. 
Інженерна 
гідравліка

Освітня кваліфікація:
Харківська 
національна академія 
міського господарства, 
2005 р., спеціальність 
- водопостачання та 
водовідведення, 
кваліфікація – магістр 
водопостачання та 
водовідведення;
 Кандидат технічних 
наук, 05.23.04 - 
водопостачання, 
каналізація, диплом 
ДК № 001760, 2011 р.;
 Доцент кафедри 
водопостачання, 
водовідведення і 
очищення вод, атестат 
12 ДЦ № 036926, 2013 
р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Shevchenko T. 
Experimental research 
into the process of 
biological treatment of 
wastewater with the use 
of the membrane bio–
reactor / T. 
Shevchenko, I. Chub, D. 



Didrikh // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 3/10 
(93) 2018. – P. 43-51. 
Index Scopus. 
 2. Shevchenko T. Use 
of Fly Ash for 
Conditioning Excess 
Activated Sludge During 
Dewatering on 
Chamber Membrane 
Filter Presses / T. 
Shevchenko, O. 
Zlatkovskyi, A. 
Shevchenko // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 3/10 
(99) 2019. – P. 17-23. 
Index Scopus.
 3. Shevchenko T. 
Applying a Modified 
Aluminum Sulfate 
Solution in the 
Processes of Drinking 
Water Preparation / T. 
Shevchenko, S. Dushkin 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 
№4(106). – 2020. – P. 
26–36. Index Scopus. 
 4. Шевченко Т. О. 
Дослідження 
ефективності 
кондиціонування 
осаду методом 
посиленого окислення 
(AOP) при 
зневодненні 
надлишкового 
активного мулу / Т. О. 
Шевченко, А. О. 
Шевченко, О. А. 
Златковський // 
Проблеми 
водопостачання, 
водовідведення та 
гідравліки. – Вип. 34. 
– К.: КНУБА, 2020. – 
С. 44–54. Фахове 
наукове видання 
України категорії Б, 
включене до 
затвердженого ДАК 
переліку. 
 5. Шевченко Т. О. 
Контактні 
прояснювачі в 
процесах підготовки 
питної води / С. С. 
Душкін, Г. І. 
Благодарна, С. С. 
Душкін, Т. О. 
Шевченко / 
Комунальне 
господарство міст. - Т. 
1, № 161. - 2021. - С. 
46-52. Фахове наукове 
видання України 
категорії Б, включене 
до затвердженого ДАК 
переліку. 
 3) Очищення стічних 
вод 
молокопереробних 
підприємств: 
монографія / А. О. 
Шевченко, О. Л. 
Пінчук, С. О. 



Куницький, Т. О. 
Шевченко. - Луцьк: 
Вежа-Друк, 2019. – 
224 с. Загальний 
обсяг: 13,02 др. арк.
 4) 1. Шевченко Т. О. 
Гідравліка : конспект 
лекцій для студентів 
1–2 курсів денної та 
заочної форм 
навчання освітнього 
рівня «бакалавр» за 
спеціальністю 263 – 
Цивільна безпека, 
освітніх рівнів 
«бакалавр» та 
«спеціаліст» 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія. / 
Т. О. Шевченко ; 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 109 
с.
 2. Шевченко Т. О. 
Спеціальні питання 
гідравліки : конспект 
лекцій для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
всіх форм навчання 
спеціальності 194 – 
Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології. / Т. О. 
Шевченко ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2022. – 
105 с.
 3. Methodological 
Guidelines for 
Laboratory Works on 
the Subject “Technical 
Mechanics of Liquid 
and Gas” (for 2d-year 
full-time and 1-2-year 
part-time students 
education level 
“bachelor” specialty 192 
– Building and civil 
engineering) / O. M. 
Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. : O. P. Galkina, T. 
O. Shevchenko. – 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2020. – 42 p.
 8) 1. Науково-
дослідна робота 
«Розробка 
інноваційних рішень 
забезпечення водної 
безпеки в межах 
річкових басейнів 
України», яка 
отримала державне 
фінансування для 
молодих науковців 
(2017–2019 рр.). 
(Проект ID № 97412) 
(Основний 
виконавець – НУВГП 
(м. Рівне), доц. 



Шевченко Т. О. – 
співвиконавець від 
ХНУМГ імені О. М. 
Бекетова). 
Відповідальний 
виконавець.
 2. Госпдоговірна 
робота № 3244/20 
«Наукове 
дослідження 
технологічного 
комплексу 
водогосподарської 
системи відведення 
поверхневого стоку та 
споруд інженерного 
захисту міста 
Харкова». 
Відповідальний 
виконавець. 
 3. Госпдоговірна 
робота № 3259/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
 4. Госпдоговірна 
робота № 3302/21 
«Надання 
консультаційних 
послуг з питань 
забезпечення безпеки 
та перспектив 
розвитку технологій 
водопостачання та 
водовідведення». 
Відповідальний 
виконавець.
 5. Рецензент 
наукового видання 
""Jornal of Water and 
Land Development"", 
яке індексується 
науковометричною 
базою Scopus.
 12) 1. Шевченко Т. О. 
Покращення процесу 
усереднення стічних 
вод 
молокопереробних 
підприємств // Т. О. 
Шевченко, А. О. 
Шевченко // 
International scientific 
and practical 
conference «Science, 
engineering and 
technology: global and 
current trends» : 
Conference 
proceedings, December 
27–28, 2019. Prague: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing». – P. 38–
42.
 2. Шевченко Т. О. 
Кондиціонування 
осадів побутових 
стічних вод при 
зневодненні на 
камерно-
мембранному фільтр-
пресі / Т. О. 
Шевченко, А. О. 
Шевченко // Вода. 



Екологія. Суспільство: 
Тези доповідей та 
інформаційні 
матеріали V 
Міжнародної науково-
технічної конференції, 
Харків, 1–2 жовтня 
2020 р. – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – С. 
150–153
 3. Шевченко Т. О. 
Ефективність 
модифікації 
кварцового 
завантаження 
швидких фільтрів 
очисних споруд 
водопроводу / С. С. 
Душкін, Т. О. 
Шевченко // Вода. 
Екологія. Суспільство: 
Тези доповідей та 
інформаційні 
матеріали V 
Міжнародної науково-
технічної конференції, 
Харків, 1–2 жовтня 
2020 р. / За ред. К. Б. 
Сорокіної ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків: ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. 
– С. 143–145.
 4. Шевченко Т. О. 
Ефективність 
впровадження насосів 
зануреного типу на 
каналізаційній 
насосній станції / Т. О. 
Шевченко, О. П. 
Галкіна // Modern 
approaches to the 
introduction of science 
into practice. Abstracts 
of XV International 
Scientific and Practical 
Conference. San 
Francisco, USA. – May 
24-26, 2021. – Pp. 266–
268.
 5. Шевченко Т. О. 
Дослідження впливу 
модифікованого 
розчину коагулянту 
сульфату алюмінію на 
процес знебарвлення 
води у контактних 
прояснювачах / С. С. 
Душкін, Т. О. 
Шевченко // 
Актуальні проблеми, 
пріоритетні напрямки 
та стратегії розвитку 
України: тези 
доповідей ІІ 
Міжнародної науково-
практичної он-лайн 
конференції, м. Київ, 
16 червня 2021 року / 
редкол. О.С. 
Волошкіна та ін. – 
Київ: ІТТА, 2021. – С. 
400–404.
 13) Викладання 
дисципліни 
""Технічна механіка 
рідини та газу"" 
англійською мовою в 
осінньому семестрі 



2021/2022 навч. року 
60 год. (30 год. - 
лекції, 15 год. - 
практичні заняття, 15 
год. - лабораторні 
заняття) для 
здобувачів вищої 
освіти першого рівня 
вищої освіти 2 курсу 
групи ПЦБ 2020-3а 
(наказ № 373-01 від 
05.10.2021)
 14) 1. Керівництво 
студенткою 
(Сидоренко Т. О., гр. 
РВВР 2015-1у) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Дезінфекція води», 
переможниця І туру, 
2018 р.
 2. Керівництво 
студенткою 
(Бондаренко Н. В., гр. 
РВВР 2015-1) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів». Конкурсна 
робота на тему 
«Експериментальне 
дослідження процесу 
біологічної очистки 
стічних вод із 
застосуванням 
мембранного 
біореактора», 
переможниця І туру, 
2019 р.
 3. Керівництво 
студенткою (Попова 
Ю. О., гр. ЦІ ВВ 2016-
1) у І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
технічних наук зі 
спеціальності 192 – 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
освітньої програми 
«Водопостачання та 
водовідведення». 
Конкурсна робота на 
тему «Зневоднення 
осадів», переможниця 
І туру, 2020 р.
 20) 01.09.2015 р. – 
14.06.2021 – науковий 
співробітник 
лабораторії проблем 
оборотного 



водопостачання та 
очищення стічних вод 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» (Наказ 
ДП «УкрНТЦ 
«Енергосталь» від 
31.08.2015 р. № 1088–
к)

177357 Кузнецов 
Олександр 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та 
транспортної 

інфраструктур
и

Диплом 
кандидата наук 

TH 091570, 
виданий 

09.07.1986, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003968, 
виданий 

05.05.1993

35 ОК 12. 
Теоретична 
механіка

Освітня кваліфікація:
 Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
iнститут», 1978, 
спеціальність - 
динаміка та міцність 
машин”, кваліфікація 
- інженер-механік-
дослідник;
 Кандидат технічних 
наук, 05.02.02 - 
машиноведення та 
деталі машин, диплом 
ТН № 091570, 1986 р.; 
 Доцент по кафедрі 
теоретичної і 
прикладної механіки, 
атестат ДЦ № 003968, 
1993 р.;
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. A. Kuznetzov. 
Resource saving 
reserves of determining 
characteristics of the 
long steering wall of the 
main wagon of the 
metro /A. Kuznetzov, V. 
Skurikhin, V. Shavkun 
// «EUREKA: Physics 
and Engineering». – 
Tallinn.: N1 / 2018. – Р. 
19-29.№ 4 (76). 
 2. Кузнецов О.М. 
Резерв несучої 
здатності поздовжньої 
балки візка вагону 
при дії рівномірно 
розподіленого 
навантаження 
Кузнецов О.М, 
Рубаненко О.І., 
Хренов О.М., 
Рафальський Є.Ю / 
Комунальне 
господарство міст. 
Наук.-техн. сб. .- К. 
Техніка. 2020. Т 1, 
Вип. 154 с. 50-56. 
 3. Кузнєцов О. М. 
Порівняльний 
силовий розрахунок 
поздовжньої балки 
візка головного вагона 
метрополітену при дії 
посередині на балку 
рівномірно 
розподіленого 
навантаження / О. М. 
Кузнєцов, О. О. 
Чупринін, Т. О. 
Супрун, Д. М. Бабаєв 
// Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
Том 1, № 161. – С. 169-



175. [DOI 
10.33042/2522-1809-
2021-1-161-169-175] 
 4) 1. Шпачук В. П. 
Прикладна механіка. 
В 2-х ч. Ч. 1 : Основи 
механіки 
деформівного тіла : 
навч. посібник / В. П. 
Шпачук,О. М. 
Кузнецов ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 116 с.
 2. Шпачук В. П. 
Конспект лекцій з 
дисциплін 
«Прикладна 
механіка». «Технічна 
механіка» (для 
студентів 1–3 курсів 
денної і заочної форм 
навчання, бакалаврів 
за напрямами 
підготоки 141 – 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»; 263 
– Цивільний захист та 
охорона праці) / В. П. 
Шпачук, О. М. 
Кузнецов ; за заг. ред. 
В. П. Шпачука ; 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 255 
с.
 3. Кузнецов О.М. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
розрахунково-
графічного завдання, 
практичних занять, 
самостійної і 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Прикладна 
механіка». «Технічна 
механіка» (для 
студентів 1–4 курсів 
денної і заочної форм 
навчання, бакалаврів 
за напрямами 141 – 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка; 263 
– Цивільний захист та 
охорона праці) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад. : 
О. М. Кузнецов, В. П. 
Шпачук. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 47 с.
 4. Кузнецов О.М. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
курсового проекту з 
навчальної 
дисципліни 
«Прикладна 
механіка» (для 
студентів 4 курсу 
денної та заочної 



форм навчання 
бакалаврів 
спеціальності 263 – 
Цивільна безпека) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова; уклад. : 
О. М. Кузнецов, В. П. 
Шпачук. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 51 с.-
 12) 1. Кузнецов А.Н.. 
Моделирование 
механического 
комплекса провод – 
опора воздушных 
линий электропередач 
при динамических 
воздействиях./ А.А. 
Чупрынин,В.И. 
Скурихин,Д.Ю.Зубенк
о // XIX International 
Conference 
DYNAMICAL SYSTEM 
MODELLING AND 
STABILITY 
INVESTIGATION –
Київ: 
КНУіменіТ.Шевченка,
2019.С.290-295 
 2. Кузнецов О.М. 
Визначення резерву 
несучої здатності 
поздовжньої балки 
візка вагона метро при 
дії рівномірно 
розподіленого 
навантаження при 
розрахунку по 
граничному стану. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 2021 р., 
м. Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова – Харків, 
2021 р. с.13-14.
 3. Кузнецов О.М. 
Порівняльний 
розрахунок резерву 
несучої здатності 
поздовжньої балки 
візка вагона 
метрополітену при дії 
рівномірно 
розподіленого 
навантаження. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 2020 р. 
м. Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова – Харків, 
2020 р. с. 89-90.
 19) Участь у 
професійному 
об’єднанні: член 
Корпорації 
підприємств міського 
електротранспорту 
України 
«Укрелектротранс» 
http://korpmet.org.ua/

279854 Камєнєва 
Ірина 
Адамівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет ім. 

10 ОК 1. Іноземна 
мова за 
професійним 
спрямуванням

Освітня кваліфікація:
Харківський 
національний 
університет імені М.Н. 
Каразіна, 2006 р., 



В.Н. Каразіна, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059272, 
виданий 

09.02.2021

спеціальність «Мова 
та література 
(англійська)», 
кваліфікація 
«Філолог. Викладач 
англійської мови та 
літератури»;
 Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.02 – російська 
мова, диплом № 
059272, 2021 р.
 Результати 
професійної 
діяльності:
 1) 1. Камєнєва І. А. 
Мовні засоби 
репрезентації періодів 
людського життя у 
поезії Ф.И. Тютчева // 
Мова і культура 
(науковий журнал). – 
Київ: Видавничий дім 
Дмитра Бураго. – Вип. 
21, Т. IV (193), 2018. – 
С. 133–138. 
 2. Камєнєва І. А. 
Лінгвокогнітивна 
платформа 
метафоричного 
перенесення // Мовна 
особистість. 
Лінгвістика і 
лінгводидактика. – 
Випуск IV. Київ–
Черкаси, 2018. – С. 
55–59. 
 3. Камєнєва І. А. 
Метафоричні 
репрезентації поняття 
вода в поезії Ф.И. 
Тютчева. Російська 
філологія // Вісник 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені Г.С. 
Сковороди. – № 2 
(68). – Харків, 2019. – 
С. 19–25. 
 4. Камєнєва І. А. 
Когнітивні основи 
вивчення процесів 
метафоричного 
моделювання // 
International periodic 
scientific journal. 
Modern engineering 
and innovative 
technologies. – Issue № 
12, Part 6, June. – 
Karlsruhe, Germany, 
2020. – С. 96–104. 
 5. Камєнєва І. А. 
Метафорична модель 
«день – дрімота» в 
поезії Ф.І. Тютчева // 
International periodic 
scientific journal. 
Modern engineering 
and innovative 
technologies. Svishtov, 
Bulgaria. – Issue № 7, 
Part 5, March, 2021. – 
Р. 96-104.
 3) English Lexicology: 
tutorial / O.L. Ilienko, 
I.A. Kamienieva, Ye.S. 
Moshtag; O.M. Beketov 
National University of 
Urban Economy in 



Kharkiv. – Kharkiv: 
Pablishing House I. 
Ivanchenka, 2020. – 
218 p. 
 4) 1. Камєнєва І.А. 
Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Технічна 
іноземна мова» 
(англійська мова) (для 
студентів 1 курсу 
денної форми 
навчання, освітньо-
кваліфікаційного 
рівня магістр, 
спеціальності 141 
«Електротехнічні 
системи 
електроспоживання»). 
Харків: ХНАМГ. 2019. 
34 с. 
 2. Методичні вказівки 
і завдання до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Лексикології 
англійської мови» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» / Укл.: 
Є.С. Моштаг, І.А. 
Камєнєва – Харків: 
ХНАМГ, 2020. – 56с. 
 3. Камєнєва, І.А. 
(2019) Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Технічна 
іноземна мова» 
(англійська мова) (для 
студентів 1 курсу 
денної форми 
навчання освітньо-
кваліфікаційного 
рівня магістр 
спеціальності 141 – 
Електротехнічні 
системи 
електроспоживання).
 12) 1. Камєнєва І. А. 
Формування 
лінгвістичних 
концепцій філологів 
// Scientific and 
pedagogic internship 
«Ukrainian traditions 
and European 
innovations in the 
training of future 
philologists»: 
Internship proceedings, 
February 8 – March 19, 
2021. – Venice: «Baltija 
Publishing», 2021. – С. 
24–28. 
 2. Камєнєва І. А. 
Особливості 
використання мовних 
засобів у створенні 
метафоричної моделі 
життя-коло (на 
матеріалі віршів Ф.І. 
Тютчева) // Лексико-
граматичні інновації в 
сучасних слов’янських 
мовах. Матеріали ІХ 



Міжнародної наукової 
конференції (12–13 
квітня 2019 року). – 
Дніпро, 2019. – С. 86–
89. 
 3. Камєнєва І. А. 
Світовий хаос та 
космічна гармонія у 
поезії Ф.І. Тютчева // 
«Гармонія і хаос: 
єдність чи конфлікт». 
Лінгвістика. 
Літературознавство. 
Методика викладання 
мови та літератури. 
Міждисциплінарні 
дослідження 
(психологія, 
соціологія, історія, 
політологія, 
філософія). Тези 
доповідей круглого 
столу, присвяченого 
Дню науки (21 травня 
2019 року). – Харків: 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди, 2019. – С. 
19. 
 4. Камєнєва І. А. 
Метафоричні 
трансформації водної 
стихії у поезії Ф.І. 
Тютчева // Розвиток 
філологічних наук: 
європейські практики 
та національні 
перспективи: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, м. 
Одеса, 25–26 жовтня 
2019 року. – Одеса: 
південноукраїнська 
організація «Центр 
філологічних 
досліджень», 2019. – 
С. 58–62. 
 5. Камєнєва І. А. 
Метафорична модель 
«хаос – сон» у поезії 
Ф.І. Тютчева // 
Лексико-граматичні 
інновації в сучасних 
слов’янських мовах. 
Матеріали Х 
Міжнародної наукової 
конференції, 15-16 
квітня 2021 р. – 
Дніпро, 2021. – С. 71–
73. 
 19) Членкиня 
Української філії 
Міжнародного 
об’єднання викладачів 
англійської мови 
TESOL – Україна. 
Сертифікат № 21687г.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

РН31 Розуміння 
застосовуваних 
методик та 
методів аналізу, 
проектування і 
дослідження, а 
також їх обмежень 
відповідно до 
спеціалізації

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

РН30 Здатність 
здійснювати пошук 
літератури, 
консультуватися і 
критично 
використовувати 
наукові бази даних 
та інші відповідні 
джерела 
інформації, 
здійснювати 
моделювання та 
аналіз з метою 
детального 
вивчення і 
дослідження 
інженерних питань

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

РН3 Виконувати 
експериментальні 
дослідження руху 
водних потоків, 
оцінювати і 
аргументувати 
значимість їх 
результатів при 
проектуванні 
об’єктів 
професійної 
діяльності

ОК17. Технічна 
механіка рідини і газу

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічний контроль; 
Підсумковий контроль:
тестування на базі 
платформи MOODLE або 
письмовий контроль

ОК18. Інженерна 
гідравліка

словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
тестування; рішення задач; 
усне опитування; письмовий 
контроль; графічний 
контроль; 
Підсумковий контроль:
тест (в Moodle) або 
письмовий контроль

ОК 11. Фізика словесні (лекції), практичні 
(практичні роботи, 
лабораторні роботи)

Поточний контроль:
усне опитування, тестування 
у віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE; практична 
перевірка умінь і навичок 
зокрема щодо користування 
лабораторним обладнанням, 
розв'язання практичних 
задач; 
Підсумковий контроль: 
письмовий екзамен за 
екзаменаційними білетами

РН29 Готовність 
використовувати 
деякі знання 
передових 
досягнень 
інженерної 
спеціалізації при 
проектуванні

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 



індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

1.2.26. Технологія 
очистки стічних вод

словесні (лекції), практичні 
(вирішення практичних 
завдань), репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач, 
конспектування лекцій, 
вивчення теоретичного 
матеріалу)

Поточний контроль:
вирішення практичних 
завдань, виконання 
самостійних завдань, 
перевірка знання 
теоретичного матеріалу та 
його засвоєння; 
Підсумковий контроль:
екзамен або підсумкове 
тестування, захист 
лабораторних робіт

1.2.27. Курсовий 
проєкт "Комплекс 
споруд з очистки 
стічних вод міста"

словесні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач, 
компонування плану 
очисних споруд)

Поточний контроль:
перевірка знання 
теоретичного матеріалу та 
його засвоєння, письмовий 
контроль виконання 
розрахунків споруд 
очищення стічних вод, 
графічний контроль (план 
очисних споруд, поздовжній 
профіль руху стічних вод); 
Підсумковий контроль:
публічний захист курсового 
проєкту

1.2.22. Технологія 
очистки природних 
вод

словесні (лекція, робота з 
інформаційними 
джерелами); наочні 
(ілюстрація, демонстрація); 
практичні (практичні 
заняття, лабораторна 
робота)

Поточний контроль:
усний захист звітів з 
лабораторних робіт; 
поточний контроль 
(розрахункові роботи на 
практичних заняттях 
(письмовий контроль), 
тестування, завдання до 
самостійної роботи 
(письмовий контроль)); 
Підсумковий контроль:
тестування або письмова 
відповідь

1.2.23. Курсовий 
проєкт "Комплекс 
споруд з очистки 
природних вод міста"

словесні, наочні, практичні, 
самостійні

Поточний контроль:
письмовий контроль 
виконання розрахунків 
споруд очищення 
природних вод; графічний 
контроль (побудова висотної 
технологічної схеми 
очищення води з 
поверхневого джерела, план 
очисних споруд); 
Підсумковий контроль:
публічний захист курсового 
проєкту

РН28 Здатність 
розробляти і 
проектувати 
споруди, 
технологічні схеми 
і системи водної 
інженерії, які 
задовольняють 
встановлені 
вимоги, що 
передбачає 
обізнаність про 
нетехнічні 
аспекти, обрання і 
застосовування 
адекватної 
методології 
проектування

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Пдсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

1.2.27. Курсовий 
проєкт "Комплекс 
споруд з очистки 
стічних вод міста"

словесні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач, 
компонування плану 
очисних споруд)

Поточний контроль:
перевірка знання 
теоретичного матеріалу та 
його засвоєння, письмовий 
контроль виконання 
розрахунків споруд 
очищення стічних вод, 
графічний контроль (план 
очисних споруд, поздовжній 
профіль руху стічних вод); 



Підсумковий контроль:
публічний захист курсового 
проєкту

1.2.23. Курсовий 
проєкт "Комплекс 
споруд з очистки 
природних вод міста"

словесні, наочні, практичні, 
самостійні

Поточний контроль:
письмовий контроль 
виконання розрахунків 
споруд очищення 
природних вод; графічний 
контроль (побудова висотної 
технологічної схеми 
очищення води з 
поверхневого джерела, план 
очисних споруд); 
Підсумковий контроль:
публічний захист курсового 
проєкту

1.2.26. Технологія 
очистки стічних вод

словесні (лекції), практичні 
(вирішення практичних 
завдань), репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач, 
конспектування лекцій, 
вивчення теоретичного 
матеріалу)

Поточний контроль:
вирішення практичних 
завдань, виконання 
самостійних завдань, 
перевірка знання 
теоретичного матеріалу та 
його засвоєння; 
Підсумковий контроль:
екзамен або підсумкове 
тестування, захист 
лабораторних робіт

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

1.2.22. Технологія 
очистки природних 
вод

словесні (лекція, робота з 
інформаційними 
джерелами); наочні 
(ілюстрація, демонстрація); 
практичні (практичні 
заняття, лабораторна 
робота)

Поточний контроль:
усний захист звітів з 
лабораторних робіт; 
поточний контроль 
(розрахункові роботи на 
практичних заняттях 
(письмовий контроль), 
тестування, завдання до 
самостійної роботи 
(письмовий контроль)); 
Підсумковий контроль:
тестування або письмова 
відповідь

РН24 Здатність 
продемонструвати 
розуміння вимог до 
інженерної 
діяльності, 
зумовлених 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
систем і об’єктів 
водної інженерії та 
водних технологій

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

1.2.24. Водовідвідні 
системи і споруди

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), розв’язання 
задач, самостійна робота

Поточний контроль:
спостереження, тестування, 
усне опитування, письмовий 
контроль, графічний 
контроль, 
Підсумковий контроль:
екзамен (тестування за 
теоретичним і практичним 
матеріалом або письмовий 
контроль)

1.2.11. Комплексне проблемного характеру Поточний контроль:



використання водних 
ресурсів

(розв’язання практичних 
завдань), пошуковий 
(виконання контрольних та 
тестових завдань), словесні, 
практичні, частково-
пошуковий

тестування; розв'язання 
експериментально-
дослідних задач; 
розв’язування контрольних 
завдань, усне опитування; 
графічний контроль, 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
Підсумковий контроль:
диференційований залік 
(тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE)

РН25 Здатність 
аналізувати 
складні інженерні 
продукти, процеси і 
системи водної 
інженерії; обирати 
і застосовувати 
придатні типові 
аналітичні, 
розрахункові та 
експериментальні 
методи; правильно 
інтерпретувати 
результати таких 
досліджень

1.2.25. Експлуатація 
водогосподарських 
об'єктів

словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
тестування, рішення задач, 
усне опитування, письмовий 
контроль, графічний 
контроль, 
Підсумковий контроль:
екзамен (підсумковий тест в 
Moodle або письмовий 
контроль)

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

РН32 
Застосовувати 
практичні навички 
вирішення складних 
завдань, реалізації 
складних 
інженерних 
проектів і 
проведення 
досліджень об’єктів 
гідротехнічного 
будівництва, 
водної інженерії та 
водних технологій

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

РН23 Здатність 
продемонструвати 
знання 
характеристик 
специфічних 
матеріалів, 
обладнання, 
процесів та 
продуктів, що 
використовують 
при будівництві та 
експлуатації 
об’єктів водної 
інженерії

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

РН21 Здатність 
дослідити та 
визначити 
проблему впливу 
процесів 
будівництва та 

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 



експлуатації 
об'єктів 
водокористування, 
а також 
ідентифікувати 
обмеження, 
зокрема ті, що 
пов’язані з 
питаннями 
охорони природи, 
сталого розвитку, 
здоров'я і безпеки 
та оцінками 
ризиків

індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

1.2.11. Комплексне 
використання водних 
ресурсів

проблемного характеру 
(розв’язання практичних 
завдань), пошуковий 
(виконання контрольних та 
тестових завдань), словесні, 
практичні, частково-
пошуковий

Поточний контроль:
тестування; розв'язання 
експериментально-
дослідних задач; 
розв’язування контрольних 
завдань, усне опитування; 
графічний контроль, 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
Підсумковий контроль:
диференційований залік 
(тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE)

РН22 
Ідентифікувати, 
відтворювати 
навички виконання 
певних дій згідно з 
вимогами 
ергономіки та 
фізіології праці

ОК6. Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

пояснювально-
ілюстративний, пошуково-
дискусійний

Поточний контроль: 
практична перевірка умінь і 
навичок, тестування 
(безмашинне або 
комп'ютерне у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE); 
Підсумковий контроль:
диференційований залік з 
урахуванням поточного 
контролю

РН21 Оволодіння 
навичками 
працювати 
самостійно 
(кваліфікаційна 
робота), або в групі 
(лабораторні 
роботи, 
включаючи навички 
лідерства при їх 
виконанні), уміння 
отримати 
результат у 
рамках обмеженого 
часу з наголосом на 
професійну 
сумлінність та 
унеможливлення 
плагіату

ОК37. Виробнича 
практика

словесні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(вивчення індивідуального 
питання, виконання 
практичних завдань)

Поточний контроль:
співбесіда; письмовий 
контроль виконання 
завдань з практики та 
індивідуального завдання, 
Підсумковий контроль:
захист звіту з практики

РН27 Здатність 
виявляти, 
формулювати і 
вирішувати 
інженерні завдання 
за профілем 
діяльності; 
обирати і 
застосовувати 
адекватні типові 
аналітичні, 
розрахункові та 
експериментальні 
методи; розуміти 
важливість 
нетехнічних 
(суспільство, 
здоров'я і безпека, 
охорона 
навколишнього 
середовища, 
економіка, 

1.2.24. Водовідвідні 
системи і споруди

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), розв’язання 
задач, самостійна робота

Поточний контроль:
спостереження, тестування, 
усне опитування, письмовий 
контроль, графічний 
контроль, 
Підсумковий контроль:
екзамен (тестування за 
теоретичним і практичним 
матеріалом або письмовий 
контроль)



промисловість) 
обмежень

РН33 Розуміти 
особливості 
застосування 
матеріалів, 
обладнання та 
інструментів, 
інженерних 
технологій і 
процесів, а також 
їх обмежень у 
галузі водної 
інженерії та водних 
технологій

1.2.27. Курсовий 
проєкт "Комплекс 
споруд з очистки 
стічних вод міста"

словесні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач, 
компонування плану 
очисних споруд)

Поточний контроль:
перевірка знання 
теоретичного матеріалу та 
його засвоєння, письмовий 
контроль виконання 
розрахунків споруд 
очищення стічних вод, 
графічний контроль (план 
очисних споруд, поздовжній 
профіль руху стічних вод); 
Підсумковий контроль:
публічний захист курсового 
проєкту

1.2.22. Технологія 
очистки природних 
вод

словесні (лекція, робота з 
інформаційними 
джерелами); наочні 
(ілюстрація, демонстрація); 
практичні (практичні 
заняття, лабораторна 
робота)

Поточний контроль:
усний захист звітів з 
лабораторних робіт; 
поточний контроль 
(розрахункові роботи на 
практичних заняттях 
(письмовий контроль), 
тестування, завдання до 
самостійної роботи 
(письмовий контроль)); 
Підсумковий контроль:
тестування або письмова 
відповідь

1.2.23. Курсовий 
проєкт "Комплекс 
споруд з очистки 
природних вод міста"

словесні, наочні, практичні, 
самостійні

Поточний контроль:
письмовий контроль 
виконання розрахунків 
споруд очищення 
природних вод; графічний 
контроль (побудова висотної 
технологічної схеми 
очищення води з 
поверхневого джерела, план 
очисних споруд); 
Підсумковий контроль:
публічний захист курсового 
проєкту

1.2.26. Технологія 
очистки стічних вод

словесні (лекції), практичні 
(вирішення практичних 
завдань), репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач, 
конспектування лекцій, 
вивчення теоретичного 
матеріалу)

Поточний контроль:
вирішення практичних 
завдань, виконання 
самостійних завдань, 
перевірка знання 
теоретичного матеріалу та 
його засвоєння; 
Підсумковий контроль:
екзамен або підсумкове 
тестування, захист 
лабораторних робіт

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

РН36 Здатність 
розпізнавати 
необхідність і 
самостійно 
навчатися 
протягом життя

1.2.20. Основи 
наукових досліджень

словесні (лекції); практичні 
(вирішення практичних 
завдань); репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач)

Поточний контроль:
вирішення задач, перевірка 
знання теоретичного 
матеріалу – тестування; усне 
опитування, 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем, 
розв'язання практичних 
завдань; 
Підсумковий контроль:
тестування, письмовий 
контроль.

1.2.25. Експлуатація 
водогосподарських 
об'єктів

словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
тестування, рішення задач, 
усне опитування, письмовий 
контроль, графічний 



контроль, 
Підсумковий контроль:
екзамен (підсумковий тест в 
Moodle або письмовий 
контроль)

РН35 Здатність 
ефективно 
працювати в 
національному та 
міжнародному 
контексті, як 
особистість і як 
член команди, а 
також ефективно 
співпрацювати з 
інженерами та не 
інженерами

1.2.25. Експлуатація 
водогосподарських 
об'єктів

словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
тестування, рішення задач, 
усне опитування, письмовий 
контроль, графічний 
контроль, 
Підсумковий контроль:
екзамен (підсумковий тест в 
Moodle або письмовий 
контроль)

1.2.21. Економіка 
водного господарства

дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

Поточний контроль:
усне або письмове 
опитування; тестування; 
розв’язання практичних 
задач; 
Підсумковий контроль: 
тести за теоретичним 
матеріалом

РН37 Здатність 
відстежувати 
розвиток науки і 
техніки

1.2.20. Основи 
наукових досліджень

словесні (лекції); практичні 
(вирішення практичних 
завдань); репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач)

Поточний контроль:
вирішення задач, перевірка 
знання теоретичного 
матеріалу – тестування; усне 
опитування, 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем, 
розв'язання практичних 
завдань; 
Підсумковий контроль:
тестування, письмовий 
контроль.

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

РН4 Виконувати за 
відповідними 
методиками 
інженерні 
розрахунки, 
проводити 
експериментальні 
дослідження руху 
водних потоків, 
оцінювати і 
аргументувати 
значимість їх 
результатів при 
проектуванні 
гідротехнічних 
споруд і об’єктів

ОК30. Гідравлічні і 
аеродинамічні 
машини

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, дослідницькі, 
самостійна робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, графічний 
контроль, тестування; 
Підсумковий контроль:
тестування на базі 
платформи MOODLE або 
письмовий контроль

РН4 Описувати 
будову об’єктів 
професійної 
діяльності, 
пояснювати їх 
призначення, 
принципи та 
режими роботи

ОК20. Основи 
гідротехнічного 
будівництва

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, тестування; 
графічний контроль; 
Підсумковий контроль:
тестування на базі 
платформи MOODLE або 
письмовий контроль

ОК22. Водна 
інженерія та водні 
технології

словесні (лекція, робота з 
інформаційними 
джерелами); наочні 
(ілюстрація, демонстрація); 
практичні (розрахункові 

Поточний контроль:
розрахункові роботи на 
практичних заняттях 
(письмовий контроль), 
тестування, завдання до 



роботи) самостійної роботи 
(реферати, письмовий 
контроль), виконання 
індивідуального завдання 
(письмовий контроль, усне 
опитування); 
Підсумковий контроль:
тестування або письмова 
відповідь

РН5 Знати 
технологічні 
процеси 
виготовлення та 
області 
застосування 
будівельних 
матеріалів, виробів 
та конструкцій

ОК 16. Будівельне 
матеріалознавство

мовні, пояснювально-
ілюстративні, практичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
усне опитування, письмове 
тестування, розв’язання 
експериментально-
дослідних задач, практична 
перевірка умінь і навичок 
зокрема щодо користування 
лабораторним обладнанням 
та фаховим 
інструментарієм; 
Підсумковий контроль:
у вигляді екзамену 
проводиться письмово за 
екзаменаційними білетами

ОК14. Опір матеріалів словесні, наочні, практичні Поточний контроль:
виконання розрахунків, 
виконання РГР, усний 
захист РГР, усний захист 
лабораторних робіт; тест за 
теоретичним матеріалом, 
Підсумковий контроль:
письмовий екзамен за 
білетами

ОК 7. Хімія словесні, наочні, практичні, 
індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні; 
репродуктивні 
(поянювально-
ілюстративні); 
конспектування лекцій, 
самостійна робота

Поточний контроль:
усне або письмове 
опитування; письмовий 
контроль (контрольні 
робота); прослуховування 
доповідей із самостійно 
вивчених тем; звіт про 
виконання лабораторних 
робіт; 
Підсумковий контроль:
письмовий екзамен

РН5 Описувати 
будову 
гідротехнічних 
об’єктів та 
систем, 
пояснювати їх 
призначення, 
принципи роботи

ОК24. Розрахунок та 
проєктування 
гідротехнічних споруд

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічний контроль; 
Підсумковий контроль:
тестування на базі 
платформи MOODLE або 
письмовий контроль

ОК25. Курсова робота 
"Розрахунок та 
проєктування 
гідротехнічних 
споруд"

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічний контроль; 
Підсумковий контроль:
публічний захист

РН6 Визначати і 
враховувати 
кліматичні, 
інженерно-
геологічні, 
гідрогеологічні, 
гідрологічні та 
екологічні 
особливості 
територій при 
проектуванні, 
будівництві та 
експлуатації 
об’єктів 
професійної 

ОК21. Комплексне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів

проблемного характеру 
(розв’язання практичних 
завдань), пошуковий 
(виконання контрольних та 
тестових завдань), словесні

Поточний контроль:
тестування; розв'язання 
експериментально-
дослідних задач; 
розв’язування контрольних 
завдань; графічний 
контроль; усне опитування; 
підготовка доповідей із 
самостійно вивчених тем; 
Підсумковий контроль:
диференційований.залік 
(розв'язання 
експериментально-
дослідних задач, усне 
опитування)



діяльності ОК 9. Інженерна 
геодезія

пояснювально-
ілюстративний (лекції), 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок), 
робота з джерелами 
(коспектування), методи 
стимулювання та мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності, методи 
контролю і самоконтролю 
ефективності навчально-
пізнавальної діяльності

Поточний контроль:
опитування під час 
проведення лабораторних 
робіт, проміжний контроль 
за змістовими модулями 
(відповіді на запитання або 
тестування), 
Підсумковий контроль:
диференційований залік

ОК19. Інженерна 
геологія

словесні, наочні, практичні; 
індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні; 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); рішення 
задач, конспектування 
лекцій, самостійна робота

Поточний контроль:
усне опитування, тестування 
у віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE, практична 
перевірка умінь і навичок 
зокрема щодо користування 
лабораторним обладнанням, 
розв'язання практичних 
задач під час виконання 
індивідуального завдання, 
графічний контроль, 
Підсумковий контроль:
екзамен письмово за 
білетами

ОК20. Основи 
гідротехнічного 
будівництва

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, тестування; 
графічний контроль; 
Підсумковий тестування:
на базі платформи MOODLE 
або письмовий контроль

РН7 Виконувати 
інженерні 
розрахунки 
ґрунтових основ 
та конструкцій 
об’єктів 
професійної 
діяльності

ОК 12. Теоретична 
механіка

словесні, наочні, практичні Поточний контроль:
модульний контроль, 
контрольні роботи, тестові 
завдання, самостійне 
виконання РГР, виконання 
розрахунків, усний захист 
РГР
Підсумковий контроль:
письмовий екзамен

ОК10. Вища 
математика

словесні, наочні, практичні, 
творчі, проблемно-пошукові

Поточний контроль:
письмове опитування 
(контрольна робота), 
завдання до самостійної 
роботи, тестування у 
віртуальному освітньому 
середовиші на платформі 
МооdІе, 
Підсумковий контроль:
екзамен, який проводиться у 
вигляді письмової роботи, 
що доповнюється 
співбесідою за відповідними 
темами програми

ОК14. Опір матеріалів словесні, наочні, практичні Поточний контроль:
виконання розрахунків, 
виконання РГР, усний 
захист РГР, усний захист 
лабораторних робіт; тест за 
теоретичним матеріалом, 
Підсумковий контроль:
письмовий екзамен за 
білетами

ОК15. Будівельна 
механіка

словесні, наочні, практичні Поточний контроль:
виконання розрахунків, 
виконання РГР, усний 
захист РГР, тест за 
теоретичним матеріалом, 
Підсумковий контроль:
екзамен у письмовій формі 



за екзаменаційними 
білетами

ОК23. Механіка 
ґрунтів і основи 
фундаментобудування

словесні, наочні, практичні; 
індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні; 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); рішення 
задач, конспектування 
лекцій, самостійна робота

Поточний контроль:
усне опитування; тестування 
у віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE; практична 
перевірка умінь і навичок 
зокрема щодо користування 
лабораторним 
обладнанням; розв'язання 
практичних задач;
Підсумковий контроль: 
письмовий екзамен за 
екзаменаційними білетами

ОК 10. Вища 
математика

словесні, наочні, практичні, 
творчі, проблемно-пошукові

Поточний контроль:
письмове опитування 
(контрольна робота), 
завдання до самостійної 
роботи, тестування у 
віртуальному освітньому 
середовиші на платформі 
МооdІе, 
Підсумковий контроль:
екзамен, який проводиться у 
вигляді письмової роботи, 
що доповнюється 
співбесідою за відповідними 
темами програми

ОК 8. Інженерна та 
комп'ютерна графіка

словесні, наочні, практичні 
(роз’яснення, презентацій, 
демонстрація прикладів); 
пояснювально-
ілюстративний, пошуковий, 
дослідницький; закріплення 
навчального матеріалу, 
самостійної роботи 
студентів з осмислення й 
засвоєння та застосування 
знань на практиці, 
вироблення вмінь і навичок

Поточний контроль:
графічний контроль 
виконання завдань, 
практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема щодо 
користування 
інструментами для 
креслення та візуального 
оформлення креслеників 
(виконання завдань на 
практичних заняттях); 
перевірка теоретичних 
знань за вивченими темами 
(опитування на практичних 
заняттях), 
Підсумковий контроль:
письмові відповіді

РН7 Оцінювати і 
враховувати 
кліматичні, 
інженерно-
геологічні, 
гідрогеологічні, 
гідрологічні та 
екологічні 
особливості 
території 
будівництва та 
експлуатації 
гідротехнічних 
споруд та об’єктів

ОК29. Технологія та 
організація 
водогосподарського 
будівництва

практичні роботи, словесні, 
наочні

Поточний контроль:
усне опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічні завдання, 
Підсумковий контроль:
у формі екзамену (письмова 
робота)

РН8 Здатність 
враховувати 
основні економічні 
закони у процесі 
професійної 
діяльності; 
оцінювати вплив 
на економічні 
процеси зовнішніх 
факторів, 
тенденцій 
розвитку світової 
економіки

1.2.21. Економіка 
водного господарства

дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

Поточний контроль:
усне або письмове 
опитування; тестування; 
розв’язання практичних 
задач; 
Підсумковий контроль:
тести за теоретичним 
матеріалом

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 



Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

РН9 Вміння 
професійно 
спілкуватись 
державною мовою; 
розробляти 
державною мовою 
документацію на 
системи та 
обладнання, 
технологічні 
регламенти; 
читати, розуміти 
та застосовувати 
технічну 
документацію 
українською мовою 
в професійній 
діяльності

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

РН9 Вміти 
застосовувати 
знання та вміння 
для розв'язання 
якісних і кількісних 
задач добування, 
підготовки та 
розподілу води, 
очищення та 
відведення стічних 
вод

ОК26. Теоретичні 
основи технології 
очищення води

словесні (лекція, робота з 
інформаційними 
джерелами); наочні 
(ілюстрація, демонстрація); 
практичні (розрахункові 
роботи)

Поточний контроль:
усне опитування, 
розрахункові роботи на 
практичних заняттях, 
тестування, завдання до 
самостійної роботи – 
письмовий контроль; 
Підсумковий контроль:
тестування або письмова 
відповідь

ОК30. Гідравлічні і 
аеродинамічні 
машини

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, дослідницькі, 
самостійна робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, графічний 
контроль, тестування; 
Підсумковий контроль:
тестування на базі 
платформи MOODLE або 
письмовий контроль

ОК31. Водопровідні 
системи і споруди

проблемного характеру 
(розв’язання практичних 
завдань), пошуковий 
(виконання контрольних та 
тестових завдань); словесні, 
наочні, практичні

Поточний контроль:
усне опитування, виконання 
контрольних завдань, 
розв'язання 
експериментально-
дослідних задач; тестування 
у віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE; графічний 
конроль, 
Підсумковий контроль:
тест у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE

ОК32. Курсовий 
проєкт "Водопровідні 
системи і споруди"

пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний, проблемного 
характеру (розв’язання 
практичних завдань), 
пошуковий (виконання 
контрольних та тестових 
завдань), проблемно-
пошуковий

Поточний контроль:
проведення тестування, 
виконання контрольних 
завдань, розв'язання 
практичних задач; 
графічний контроль; усне 
опитування; 
Підсумковий контроль:
публічний захист

РН9 Знаходити 
оптимальні 
інженерні рішення 
при виборі водних 
технологій, 
конструкцій 
об’єктів, 
енергоощадних 
заходів у сфері 
професійної 

ОК 11. Фізика словесні (лекції), практичні 
(практичні роботи, 
лабораторні роботи)

Поточний контроль:
усне опитування, тестування 
у віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE; практична 
перевірка умінь і навичок 
зокрема щодо користування 
лабораторним обладнанням, 
розв'язання практичних 
задач; 



діяльності Підсумковий контроль: 
письмовий екзамен за 
екзаменаційними білетами

ОК 12. Теоретична 
механіка

словесні, наочні, практичні Поточний контроль:
модульний контроль, 
контрольні роботи, тестові 
завдання, самостійне 
виконання РГР, виконання 
розрахунків, усний захист 
РГР
Підсумковий контроль:
письмовий екзамен

ОК22. Водна 
інженерія та водні 
технології

словесні (лекція, робота з 
інформаційними 
джерелами); наочні 
(ілюстрація, демонстрація); 
практичні (розрахункові 
роботи)

Поточний контроль:
розрахункові роботи на 
практичних заняттях 
(письмовий контроль), 
тестування, завдання до 
самостійної роботи 
(реферати, письмовий 
контроль), виконання 
індивідуального завдання 
(письмовий контроль, усне 
опитування); 
Підсумковий контроль:
тестування або письмова 
відповідь

РН34 Здатність 
керувати складною 
технічною або 
професійною 
діяльністю або 
проектами, беручи 
на себе 
відповідальність за 
прийняття рішень

1.2.20. Основи 
наукових досліджень

словесні (лекції); практичні 
(вирішення практичних 
завдань); репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач)

Поточний контроль:
вирішення задач, перевірка 
знання теоретичного 
матеріалу – тестування; усне 
опитування, 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем, 
розв'язання практичних 
завдань); 
Підсумковий контроль:
тестування, письмовий 
контроль.

1.2.25. Експлуатація 
водогосподарських 
об'єктів

словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
тестування, рішення задач, 
усне опитування, письмовий 
контроль, графічний 
контроль, 
Підсумковий контроль:
екзамен (підсумковий тест в 
Moodle або письмовий 
контроль)

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

РН20 Проявляти 
позитивну 
професійну, 
соціальну та 
емоційну поведінку 
і адаптувати її до 
системи 
загальнолюдських 
цінностей

ОК37. Виробнича 
практика

словесні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(вивчення індивідуального 
питання, виконання 
практичних завдань)

Поточний контроль: 
співбесіда; письмовий 
контроль виконання 
завдань з практики та 
індивідуального завдання, 
Підсумковий контроль
захист звіту з практики

РН23 Виконувати 
операції 
діагностування, 
технічного 
обслуговування, 
ремонту та 
реконструкції 
гідротехнічних, 

ОК29. Технологія та 
організація 
водогосподарського 
будівництва

практичні роботи, словесні, 
наочні

Поточний контроль:
усне опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічні завдання, 
Підсумковий контроль:
у формі екзамену (письмова 
робота)



водогосподарських 
та 
природоохоронних 
об’єктів

ОК37. Виробнича 
практика

словесні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(вивчення індивідуального 
питання, виконання 
практичних завдань)

Поточний контроль:
співбесіда; письмовий 
контроль виконання 
завдань з практики та 
індивідуального завдання, 
Підсумковий контроль:
захист звіту з практики

РН19 Виявляти, 
узагальнювати та 
вирішувати 
проблеми, що 
виникають у 
процесі професійної 
діяльності, 
проявляти 
самостійність та 
формувати 
почуття 
відповідальності за 
роботу, що 
виконується

ОК37. Виробнича 
практика

словесні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(вивчення індивідуального 
питання, виконання 
практичних завдань)

Поточний контроль:
співбесіда; письмовий 
контроль виконання 
завдань з практики та 
індивідуального завдання, 
Підсумковий контроль:
захист звіту з практики

ОК6. Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

пояснювально-
ілюстративний, пошуково-
дискусійний"

Поточний контроль: 
практична перевірка умінь і 
навичок, тестування 
(безмашинне або 
комп'ютерне у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE); 
Підсумковий контроль:
диференційований залік 

РН2 Визначати 
шляхи розв’язання 
інженерно-
технічних задач у 
професійній 
діяльності, 
аргументовано 
інтерпретувати їх 
результати

ОК 1. Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

словесні, наочні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні. 
виконання вправ, тестів, 
самостійна робота, бесіда, 
дискусія

Поточний контроль:
оцінювання тестових робіт, 
есе, усних презентацій, 
вправ, виконаних в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи, 
письмовий контроль;
Підсумковий контроль:
у формі заліку, екзамену

ОК 10. Вища 
математика

словесні, наочні, практичні, 
творчі, проблемно-пошукові

"Поточний контроль:
письмове опитування 
(контрольна робота), 
завдання до самостійної 
роботи, тестування у 
віртуальному освітньому 
середовиші на платформі 
МооdІе, 
Підсумковий контроль:
екзамен, який проводиться у 
вигляді письмової роботи, 
що доповнюється 
співбесідою за відповідними 
темами програми"

ОК 11. Фізика словесні (лекції), практичні 
(практичні роботи, 
лабораторні роботи)

Поточний контроль:
усне опитування, тестування 
у віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE; практична 
перевірка умінь і навичок 
зокрема щодо користування 
лабораторним обладнанням, 
розв'язання практичних 
задач; 
Підсумковий контроль:
письмовий екзамен за 
екзаменаційними білетами

ОК10. Вища 
математика

словесні, наочні, практичні, 
творчі, проблемно-пошукові

Поточний контроль:
письмове опитування 
(контрольна робота), 
завдання до самостійної 
роботи, тестування у 
віртуальному освітньому 
середовиші на платформі 
МооdІе, 
Підсумковий контроль:
екзамен, який проводиться у 
вигляді письмової роботи, 
що доповнюється 
співбесідою за відповідними 
темами програми

ОК36. Технологічна словесні, наочні, практичні, Поточний контроль: 



практика пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

спостереження, усне 
опитування, тестування, 
Підсумковий контроль:
складання та захист звіту

РН1 Володіти 
соціально-
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями, 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
застосування в 
діяльності 
академічного або 
фахового 
спрямування

ОК2. Філософія словесні (усні); практичні 
(проблемно-пошукові і 
практичні завдання, 
написання есе, ведення 
філософського словника, 
виконання самостійних і 
контрольних робіт, 
тестування, конспектування 
першоджерел; інтерактивні 
(дискусії, полеміка, 
презентації)

Поточний контроль:
усний контроль: 
опитування, дискусії, бесіди, 
доповіді, презентації, 
реферати, проблемно-
пошукові завдання; 
письмовий контроль: 
тестування з окремих тем на 
практичних заняттях; 
контрольна робота; 
філософське ессе; виклад 
матеріалу на проблемно-
пошукову тему; 
конспектування 
першоджерел; ведення 
філософського словника); 
комбінований контроль; 
тестовий контроль: 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE; 
Підсумковий контроль: 
письмовий екзамен

РН1 Здатність 
орієнтуватися в 
національному 
культурному 
надбанні

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль: 
захист звіту – усне 
опитування

РН1 Формулювати 
задачі з вирішення 
проблемних 
ситуацій у 
професійній та/або 
академічній 
діяльності

ОК 1. Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

словесні, наочні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні. 
виконання вправ, тестів, 
самостійна робота, бесіда, 
дискусія

Поточний контроль:
оцінювання тестових робіт, 
есе, усних презентацій, 
вправ, виконаних в ході 
практичних занять та 
самостійної роботи, 
письмовий контроль; 
Підсумковий контроль:
у формі заліку, екзамену

ОК 35. Навчальна 
практика

словесні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); самостійні 
 (вивчення індивідуального 
питання, виконання 
 практичних завдань)

Поточний контроль:
співбесіда; письмовий  
контроль виконання 
завдань з практики та  
індивідуального завдання, 
Підсумковий контроль:
захист звіту з практики; 
прослуховування доповідей; 
тестування

РН10 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології при 
проєктуванні, 
будівництві та 
експлуатації 
об’єктів 
професійної 
діяльності

ОК 5. Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

словесні, наочні, практичні Поточний контроль:
усне опитування за 
матеріалами курсу, захист 
звітів з практичних робіт, 
перевірка звітів по 
завданню та тестування за 
допомогою віртуального 
освітнього середовища на 
платформі MOODLE, версія 
3.9

ОК 8. Інженерна та 
комп'ютерна графіка

словесні, наочні, практичні 
(роз’яснення, презентацій, 
демонстрація прикладів);
 пояснювально-
ілюстративний, пошуковий, 
дослідницький; закріплення 
навчального матеріалу, 
самостійної роботи 
студентів з осмислення й 
засвоєння та застосування 

Поточний контроль:
графічний контроль 
виконання завдань, 
практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема щодо 
користування 
інструментами для 
креслення та візуального 
оформлення креслеників 
(виконання завдань на 



знань на практиці, 
вироблення вмінь і навичок

практичних заняттях); 
перевірка теоретичних 
знань за вивченими темами 
(опитування на практичних 
заняттях), 
Підсумковий контроль:
письмові відповіді

РН10 Вміти 
самостійно 
приймати 
інженерні рішення 
щодо вибору водних 
технологій, 
конструкцій 
гідротехнічних 
споруд та систем 
багатоцільового 
використання

ОК24. Розрахунок та 
проєктування 
гідротехнічних споруд

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічний контроль; 
Підсумковий контроль:
тестування на базі 
платформи MOODLE або 
письмовий контроль

ОК26. Теоретичні 
основи технології 
очищення води

словесні (лекція, робота з 
інформаційними 
джерелами); наочні 
(ілюстрація, демонстрація); 
практичні (розрахункові 
роботи)

Поточний контроль:
усне опитування, 
розрахункові роботи на 
практичних заняттях, 
тестування, завдання до 
самостійної роботи – 
письмовий контроль; 
Підсумковий контроль:
тестування або письмова 
відповідь

ОК37. Виробнича 
практика

словесні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(вивчення індивідуального 
питання, виконання 
практичних завдань)

Поточний контроль:
співбесіда; письмовий 
контроль виконання 
завдань з практики та 
індивідуального завдання, 
Підсумковий контроль:
захист звіту з практики

ОК25. Курсова робота 
"Розрахунок та 
проєктування 
гідротехнічних 
споруд"

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічний контроль; 
Підсумковий контроль:
публічний захист

РН10 Готовність 
будувати зв’язки 
та відносини з 
людьми, 
враховувати 
точку зору колег, 
розуміти інших 
людей, виражати 
довіру команді, 
визнавати свої 
помилки, уникати 
та запобігати 
конфліктам, 
стримувати 
особисті амбіції

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

РН11 Вміти 
застосовувати 
принципи і новітні 
методики 
розрахунку і 
проектування 
гідротехнічних 
споруд та систем з 
використанням 
сучасних 
інформаційних 
технологій

ОК32. Курсовий 
проєкт "Водопровідні 
системи і споруди"

пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний, проблемного 
характеру (розв’язання 
практичних завдань), 
пошуковий (виконання 
контрольних та тестових 
завдань), проблемно-
пошуковий

Поточний контроль:
проведення тестування, 
виконання контрольних 
завдань, розв'язання 
практичних задач; 
графічний контроль; усне 
опитування; 
Підсумковий контроль:
публічний захист

ОК24. Розрахунок та 
проєктування 
гідротехнічних споруд

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічний контроль; 
Підсумковий контроль:
тестування на базі 
платформи MOODLE або 
письмовий контроль



ОК25. Курсова робота 
"Розрахунок та 
проєктування 
гідротехнічних 
споруд"

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічний контроль; 
Підсумковий контроль:
публічний захист

ОК31. Водопровідні 
системи і споруди

проблемного характеру 
(розв’язання практичних 
завдань), пошуковий 
(виконання контрольних та 
тестових завдань); словесні, 
наочні, практичні

Поточний контроль:
усне опитування, виконання 
контрольних завдань, 
розв'язання 
експериментально-
дослідних задач; тестування 
у віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE; графічний 
конроль, 
Підсумковий контроль:
тест у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE

РН11 Здатність 
встановлювати 
рівень 
відповідності 
власних 
індивідуально-
психологічних 
особливостей 
умовам професійної 
діяльності

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

1.2.20. Основи 
наукових досліджень

словесні (лекції); практичні 
(вирішення практичних 
завдань); репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач)

Поточний контроль:
вирішення задач, перевірка 
знання теоретичного 
матеріалу – тестування; усне 
опитування, 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем, 
розв'язання практичних 
завдань; 
Підсумковий контроль:
тестування, письмовий 
контроль.

РН12 
Організовувати та 
управляти 
технологічними 
процесами 
будівництва, 
експлуатації, 
ремонту й 
реконструкції 
об’єктів 
професійної 
діяльності, згідно з 
вимогами охорони 
праці, безпеки 
життєдіяльності 
та захисту 
довкілля

ОК15. Будівельна 
механіка

словесні, наочні, практичні Поточний контроль:
виконання розрахунків, 
виконання РГР, усний 
захист РГР, тест за 
теоретичним матеріалом, 
Підсумковий контроль:
екзамен у письмовій формі 
за екзаменаційними 
білетами

РН13 Вміння 
використовувати 
способи і методи 
навчання, методи 
самоосвіти, основи 
наукової та 
дослідницької 
діяльності, методи 
пошуку, збору, 
аналізу та обробки 
інформації

1.2.20. Основи 
наукових досліджень

словесні (лекції); практичні 
(вирішення практичних 
завдань); репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(розв’язок задач)

Поточний контроль:
вирішення задач, перевірка 
знання теоретичного 
матеріалу – тестування; усне 
опитування, 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем, 
розв'язання практичних 
завдань; 
Підсумковий контроль:
тестування, письмовий 
контроль.

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 



джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

РН13 Здійснювати 
технічну 
експлуатацію, 
обстеження, 
нагляд та догляд за 
станом об’єктів 
професійної 
діяльності

ОК18. Інженерна 
гідравліка

словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
тестування; рішення задач; 
усне опитування; письмовий 
контроль; графічний 
контроль; 
Підсумковий контроль:
тест (в Moodle) або 
письмовий контроль

ОК23. Механіка 
ґрунтів і основи 
фундаментобудування

словесні, наочні, практичні; 
індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні; 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); рішення 
задач, конспектування 
лекцій, самостійна робота

Поточний контроль: 
усне опитування; тестування 
у віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE; практична 
перевірка умінь і навичок 
зокрема щодо користування 
лабораторним 
обладнанням; розв'язання 
практичних задач; 
Підсумковий контроль: 
письмовий екзамен за 
екзаменаційними білетами

РН13 
Організовувати та 
управляти 
технологічними 
процесами 
будівництва 
гідротехнічних 
об’єктів, їх 
експлуатації, 
ремонту й 
реконструкції з 
урахуванням вимог 
охорони праці, 
безпеки 
життєдіяльності 
та захисту 
довкілля

ОК6. Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

пояснювально-
ілюстративний, пошуково-
дискусійний

Поточний контроль: 
практична перевірка умінь і 
навичок, тестування 
(безмашинне або 
комп'ютерне у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE); 
Підсумковий контроль: 
диференційований залік - 
письмові відповіді

РН12 Здатність 
ефективно 
спілкуватися з 
питань інформації, 
ідей, проблем та 
рішень з 
інженерним 
співтовариством і 
суспільством 
загалом

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

1.2.21. Економіка 
водного господарства

дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

Поточний контроль:
усне або письмове 
опитування; тестування; 
розв’язання практичних 
задач; 
Підсумковий контроль: 
тести за теоретичним 
матеріалом

РН14 Визначати 
склад і структуру 
виробничої бази, 
потребу у 
матеріально-
технічних ресурсах 
для забезпечення 
будівництва 
гідротехнічних 
об’єктів

ОК29. Технологія та 
організація 
водогосподарського 
будівництва

практичні роботи, словесні, 
наочні

Поточний контроль:
усне опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічні завдання, 
Підсумковий контроль:
у формі екзамену (письмова 
робота)

ОК37. Виробнича 
практика

словесні, практичні, 
репродуктивні 

Поточний контроль:
співбесіда; письмовий 



(пояснювально-
ілюстративні), самостійні 
(вивчення індивідуального 
питання, виконання 
практичних завдань)

контроль виконання 
завдань з практики та 
індивідуального завдання, 
Підсумковий контроль:
захист звіту з практики

РН19 Визначати 
показники 
природних та 
техногенних умов 
території, об’єкту, 
робочої зони, а 
також будівельних 
матеріалів та 
якості готової 
продукції із 
застосуванням 
спеціалізованих 
інструментів, 
приладів та 
обладнання 
відповідно до 
стандартів і вимог 
метрологічної 
служби України

ОК13. Хімія води пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
евристичний

Поточний контроль:
захист лабораторних робіт, 
тестування, виконання 
практичних завдань, 
розв’язування задач, 
письмовий контроль 
(контрольні роботи), 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE, 
Поточний контроль:
складання письмового 
диференційованого заліку з 
дисципліни

ОК 9. Інженерна 
геодезія

пояснювально-
ілюстративний (лекції), 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок), 
робота з джерелами 
(коспектування), методи 
стимулювання та мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності, методи 
контролю і самоконтролю 
ефективності навчально-
пізнавальної діяльності

Поточний контроль:
опитування під час 
проведення лабораторних 
робіт, проміжний контроль 
за змістовими модулями 
(відповіді на запитання або 
тестування), 
Підсумковий контроль:
диференційований залік

ОК 16. Будівельне 
матеріалознавство

мовні, пояснювально-
ілюстративні, практичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
усне опитування, письмове 
тестування, розв’язання 
експериментально-
дослідних задач, практична 
перевірка умінь і навичок 
зокрема щодо користування 
лабораторним обладнанням 
та фаховим 
інструментарієм; 
Підсумковий контроль:
у вигляді екзамену 
проводиться письмово за 
екзаменаційними білетами

ОК 7. Хімія словесні, наочні, практичні, 
індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні; 
репродуктивні 
(поянювально-
ілюстративні); 
конспектування лекцій, 
самостійна робота

Поточний контроль: 
усне або письмове 
опитування; письмовий 
контроль (контрольні 
робота); прослуховування 
доповідей із самостійно 
вивчених тем; звіт про 
виконання лабораторних 
робіт; 
Підсумковий контроль:
письмовий екзамен

РН18 На основі 
гуманітарних та 
професійних знань 
дотримуватися 
морально-етичних 
засад у професійній 
діяльності

ОК2. Філософія словесні (усні); практичні 
(проблемно-пошукові і 
практичні завдання, 
написання есе, ведення 
філософського словника, 
виконання самостійних і 
контрольних робіт, 
тестування, конспектування 
першоджерел; інтерактивні 
(дискусії, полеміка, 
презентації)

Поточний контроль:
усний контроль: 
опитування, дискусії, бесіди, 
доповіді, презентації, 
реферати, проблемно-
пошукові завдання; 
письмовий контроль: 
тестування з окремих тем на 
практичних заняттях; 
контрольна робота; 
філософське ессе; виклад 
матеріалу на проблемно-
пошукову тему; 
конспектування 
першоджерел; ведення 
філософського словника); 
комбінований контроль; 
тестовий контроль: 
тестування у віртуальному 



освітньому середовищі на 
платформі MOODLE; 
Підсумковий контроль: 
письмовий екзамен

РН18 Здатність 
надати 
характеристику 
фізико-
географічних умов, 
геологічної будови 
та 
гідрогеологічних 
умов території 
досліджень

1.2.11. Комплексне 
використання водних 
ресурсів

проблемного характеру 
(розв’язання практичних 
завдань), пошуковий 
(виконання контрольних та 
тестових завдань), словесні, 
практичні, частково-
пошуковий

Поточний контроль:
тестування; розв'язання 
експериментально-
дослідних задач; 
розв’язування контрольних 
завдань, усне опитування; 
графічний контроль, 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем; 
Підсумковий контроль:
диференційований залік 
(тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE)

РН18 
Застосовувати 
технічні 
регламенти та 
правові норми при 
експлуатації 
гідротехнічних 
об’єктів

ОК 4. Теорія і 
практика 
правозастосування

словесні, практичні, 
ілюстративні

Поточний контроль:
усне опитування за 
матеріалами лекцій, 
вирішення практичних 
завдань, тестування;
Підсумковий контроль:
у формі заліку, який є сумою 
балів за результатами 
змістових модулів

РН17 Оцінювати 
екологічні наслідки 
техногенної 
діяльності з 
дотриманням 
правових та 
соціальних норм

ОК 3. Українські 
історико-гуманітарні 
студії

словесні (лекції), практичні 
(практичні заняття)

Поточний контроль:
усне опитування, письмове 
опитування, 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем, 
тестування

ОК13. Хімія води пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
евристичний

Поточний контроль:
захист лабораторних робіт, 
тестування, виконання 
практичних завдань, 
розв’язування задач, 
письмовий контроль 
(контрольні роботи), 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE, 
Підсумковий контроль:
складання письмового 
диференційованого заліку з 
дисципліни

ОК36. Технологічна 
практика

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, тестування, 
Підсумковий контроль:
складання та захист звіту

ОК 4. Теорія і 
практика 
правозастосування

словесні, практичні, 
ілюстративні

Поточний контроль:
усне опитування за 
матеріалами лекцій, 
вирішення практичних 
завдань, тестування;
Підсумковий контроль:
у формі заліку, який є сумою 
балів за результатами 
змістових модулів

РН17 На основі 
персоніфікованих 
знань брати 
участь у 
професійних 
тренінгах, 
дискусіях, 
обговореннях

ОК26. Теоретичні 
основи технології 
очищення води

словесні (лекція, робота з 
інформаційними 
джерелами); наочні 
(ілюстрація, демонстрація); 
практичні (розрахункові 
роботи)

Поточний контроль:
усне опитування, 
розрахункові роботи на 
практичних заняттях, 
тестування, завдання до 
самостійної роботи – 
письмовий контроль; 
Підсумковий контроль:
тестування або письмова 
відповідь

РН14 Визначати ОК 35. Навчальна словесні, практичні, Поточний контроль:



заходи з 
раціонального 
використання, 
охорони та 
відтворення водних 
і земельних 
ресурсів, 
поліпшення 
гідрологічного та 
екологічного стану 
масивів 
поверхневих і 
ґрунтових вод, 
природних 
ландшафтів

практика репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); самостійні 
(вивчення індивідуального 
питання, виконання 
практичних завдань)

співбесіда; письмовий 
контроль виконання 
завдань з практики та 
індивідуального завдання, 
Підсумковий контроль:
захист звіту з практики; 
прослуховування доповідей; 
тестування

ОК19. Інженерна 
геологія

словесні, наочні, практичні; 
індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні; 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); рішення 
задач, конспектування 
лекцій, самостійна робота

Поточний контроль:
усне опитування, тестування 
у віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE, практична 
перевірка умінь і навичок 
зокрема щодо користування 
лабораторним обладнанням, 
розв'язання практичних 
задач під час виконання 
індивідуального завдання, 
графічний контроль, 
Підсумковий контроль:
екзамен письмово за 
білетами

ОК21. Комплексне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів

проблемного характеру 
(розв’язання практичних 
завдань), пошуковий 
(виконання контрольних та 
тестових завдань), словесні

Поточний контроль:
тестування; розв'язання 
експериментально-
дослідних задач; 
розв’язування контрольних 
завдань; графічний 
контроль; усне опитування; 
підготовка доповідей із 
самостійно вивчених тем; 
Підсумковий контроль:
диференційований залік 
(розв'язання 
експериментально-
дослідних задач, усне 
опитування)

ОК 9. Інженерна 
геодезія

пояснювально-
ілюстративний (лекції), 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок), 
робота з джерелами 
(коспектування), методи 
стимулювання та мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності, методи 
контролю і самоконтролю 
ефективності навчально-
пізнавальної діяльності

Поточний контроль:
опитування під час 
проведення лабораторних 
робіт, проміжний контроль 
за змістовими модулями 
(відповіді на запитання або 
тестування), 
Підсумковий контроль:
диференційований залік

РН16 Вибирати 
комплекс 
необхідних 
гуманітарних, 
природничо-
наукових знань та 
професійної 
інформації для 
вирішення питань 
майбутньої 
фахової діяльності

ОК2. Філософія словесні (усні); практичні 
(проблемно-пошукові і 
практичні завдання, 
написання есе, ведення 
філософського словника, 
виконання самостійних і 
контрольних робіт, 
тестування, конспектування 
першоджерел; інтерактивні 
(дискусії, полеміка, 
презентації)

Поточний контроль:
усний контроль: 
опитування, дискусії, бесіди, 
доповіді, презентації, 
реферати, проблемно-
пошукові завдання; 
письмовий контроль: 
тестування з окремих тем на 
практичних заняттях; 
контрольна робота; 
філософське ессе; виклад 
матеріалу на проблемно-
пошукову тему; 
конспектування 
першоджерел; ведення 
філософського словника); 
комбінований контроль; 
тестовий контроль: 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE; 
Підсумковий контроль: 
письмовий екзамен

РН15 Здійснювати 
гідрологічні, 

ОК 8. Інженерна та 
комп'ютерна графіка

словесні, наочні, практичні 
(роз’яснення, презентацій, 

Поточний контроль:
графічний контроль 



гідравлічні та 
гідротехнічні 
розрахунки з 
використанням 
сучасних 
програмних 
комплексів та 
спеціалізованих баз 
даних

демонстрація прикладів); 
пояснювально-
ілюстративний, пошуковий, 
дослідницький; закріплення 
навчального матеріалу, 
самостійної роботи 
студентів з осмислення й 
засвоєння та застосування 
знань на практиці, 
вироблення вмінь і навичок

виконання завдань, 
практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема щодо 
користування 
інструментами для 
креслення та візуального 
оформлення креслеників 
(виконання завдань на 
практичних заняттях); 
перевірка теоретичних 
знань за вивченими темами 
(опитування на практичних 
заняттях), 
Підсумковий контроль:
письмові відповіді

ОК 5. Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

словесні, наочні, практичні Поточний контроль:
усне опитування за 
матеріалами курсу, захист 
звітів з практичних робіт, 
перевірка звітів по 
завданню та тестування за 
допомогою віртуального 
освітнього середовища на 
платформі MOODLE, версія 
3.10

ОК17. Технічна 
механіка рідини і газу

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, письмовий 
контроль, тестування, 
графічний контроль; 
Підсумковий контроль:
тестування на базі 
платформи MOODLE або 
письмовий контроль

ОК18. Інженерна 
гідравліка

словесні, наочні, практичні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

Поточний контроль:
тестування; рішення задач; 
усне опитування; письмовий 
контроль; графічний 
контроль; 
Підсумковий контроль:
тест (в Moodle) або 
письмовий контроль

РН15 Здатність 
використовувати 
творчий підхід, 
отримані 
теоретичні знання 
при вирішенні 
завдань 
застосовування 
заходів і засобів 
захисту 
працюючих для 
організації 
високопродуктивно
ї безпечної і 
нешкідливої праці 
на конкретному 
об'єкті, робочому 
місці

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування

1.2.32. Дипломна 
робота

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Публічний захист 
кваліфікаційної (дипломної) 
роботи

РН14 Знання 
лексичних, 
граматичних, 
стилістичних 
особливостей 
іноземної лексики, 
термінології в 
галузі 
гідротехнічного 
будівництва, 
водної інженерії та 
водних технологій, 
граматичних 
структур для 
розуміння і 
продукування усно 

1.2.31. Переддипломна 
практика

словесні (робота з 
інформаційними 
джерелами, консультації); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(виконання розрахунків)

Поточний контроль:
відповідно до об’єкту 
практики – письмовий 
контроль, усне опитування, 
завдання до самостійної 
роботи, виконання 
індивідуального завдання; 
Підсумковий контроль:
захист звіту – усне 
опитування



та письмово 
текстів у 
професійній сфері
РН16 Виявляти, 
узагальнювати та 
вирішувати 
проблеми, що 
виникають у 
процесі професійної 
діяльності, 
відповідати за 
роботу, що 
виконується

ОК 3. Українські 
історико-гуманітарні 
студії

словесні (лекції), практичні 
(практичні заняття)

Поточний контроль:
усне опитування, письмове 
опитування, 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем, 
тестування

ОК36. Технологічна 
практика

словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
аналітичні, самостійна 
робота

Поточний контроль:
спостереження, усне 
опитування, тестування, 
Підсумковий контроль:
складання та захист звіту

 


