
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму “Будівництво та цивільна інженерія” 

другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Теперішній стан будівельної галузі та об’єктів будівництва 
характеризується наявністю потреб у зведенні нових споруд, обслуговуванні 
існуючих, а також обстеженні та реконструкції споруд тривалого терміну 
експлуатації. Такі потреби створюють попит на висококваліфікованих 
спеціалістів з необхідними теоретичними знаннями та практичними 
навичками.

Підготувати таких спеціалістів, на нашу думку, покликана представлена 
освітня програма. Об’єкти вивчення тй. мета навчання відповідають сучасним 
запитам будівельної галузі та сформовані за участі представників підприємств. 
Програмні компетентності, як загальні, так і фахові, які отримує здобувач в 
процесі навчання, забезпечують можливість обіймати цілу низку посад згідно 
національної рамки кваліфікацій та виконувати свої обов’язки на належному 
рівні. Дана освітня програма передбачає проведення переддипломної 
практики та атестації у вигляді захисту кваліфікаційної роботи. Наявність 
обов’язкових та вибіркових дисциплін дозволить, на нашу думку, кожному 
здобувану сформувати індивідуальну освітню траєкторію.

Також програмою передбачена національна та міжнародна академічна 
мобільність студентів та можливість навчання для закордонних студентів. 
Підготовка спеціалістів відбувається з використанням відповідного сучасного 
матеріально-технічного забезпечення за підтримки кваліфікованих 
викладачів.

За результатами аналізу освітньої програми “Будівництво та цивільна 
інженерія” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 
19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» можна зробити висновок, що програма сформована з 
урахуванням сучасних потреб будівельної галузі та спрямована на підготовку 
кваліфікованих спеціалістів з використанням новітніх методів та технологій 
навчання.
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РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму 

“Будівництво та цивільна інженерія” 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

На сьогоднішній день масовість будівництва та реконструкції будівель, 

використання в різноманітних процесах, що використовуються в ході їх 

реалізації, новітніх технологій потребує від керівників підприємств будівельної 

індустрії, інженерів, майстрів, фахівців середньої ланки розуміння цих процесів 

та способів їх ефективної реалізації. Разом з тим, успішність на будівельному 

ринку окремих підприємств залежить від знань і навичок як управлінців, так і 

інженерних спеціалістів, від вміння працювати в команді, обирати нестандартні 

підходи для вирішення завдань, зважувати наслідки прийнятих рішень.

Представлена освітня програма в циклах загальної та професійної 

підготовки, як обов’язкової, так і вибіркової компонент, у значній мірі 

сприятиме якісній підготовці здобувана вищої освіти і формування його у 

висококваліфікованого фахівця будівельної індустрії.

Позитивним моментом вважаю, можливість формування фахової 

направленості за рахунок вільного вибору студентами варіанту «Обстеження та 

реконструкція будівель і споруд» або «Промислове і цивільне будівництво». На 

такі варіанти професійно-спрямованих блоків я неодноразово вказував під час 

проведення захистів кваліфікаційних робіт магістрів та під час обговорення 

звітів голови ЕК на засіданнях кафедри.

Вважаю, що подана на рецензію освітня програма, її зміст та структура 

освітньо-професійної програми “Будівництво та цивільна інженерія” другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та 
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цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», 

представлені в ній підходи до здійснення освітнього процесу, її окремі 

особливості відповідають сучасним принципам надання освітніх послуг і 

забезпечують можливість високоякісної підготовки фахівців будівельної 

індустрії.
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РЕЦЕНЗІЯ

на освітню програму “Будівництво та цивільна інженерія” (освітньо- 
професійна програма) другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» 
за спеціальністю 192 ’’Будівництво та цивільна інженерія»

Швидкі темпи проведення забудов на будівельному ринку України 
потребують висококваліфікованих спеціалістів у сфері будівельного 
виробництва, які повинні володіти як теоретичними знаннями, так і 
практичними навичками. Однак на сучасному ринку праці досить гостро 
відчувається потреба у висококваліфікованих інженерах даної галузі. Високий 
рівень підготовки здобувачів вищої освіти будівельних спеціальностей є 
ключовим чинником у формуванні майбутніх фахівців у сфері будівництва та 
промисловості в цілому.

Рецензована освітньо-професійна програма “Будівництво та цивільна 
інженерія” розроблена науково-педагогічним складом кафедри технологій 
зварювання та будівництва навчально-наукового інституту механічної інженерії, 
технологій та транспорту Національного університету «Чернігівська 
політехніка» після консультацій із науковцями та потенційними роботодавцями, 
які підтвердили потребу підготовки фахівців будівельної галузі.

Дана освітньо-професійна програма містить всі необхідні компоненти та 
оформлена згідно чинних стандартів вищої освіти. Зазначені у програмі 
компетентності враховують всі вимоги до сучасних інженерів житлово- 
цивільного та промислового будівництва, а ресурсне забезпечення цілком 
задовольняє високому рівню теоретичної та практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

З огляду на вищесказане вважаю, що зміст та структура освітньо- 
професійної програми “Будівництво та цивільна інженерія” другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» є 
актуальною, відповідає сучасним принципам надання освітніх послуг і може 
бути рекомендована до практичного застосування.


