
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 19096 Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

 
 

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 69

Повна назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493669

ПІБ керівника ЗВО Подольський Ростислав Юрійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://lnau.in.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/69

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 19096

Назва ОП Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

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, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

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

Кафедра будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою

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

Кафедра загальноосвітньої підготовки; Кафедра обліку, фінансів та 
інформаційних технологій; Кафедра ремонту машин, експлуатації 
енергетичних засобів та охорони праці; Кафедра екології та безпеки 
життєдіяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

просп. Ломоносова 157б, м. Костянтинівка, Донецька область

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 152487

ПІБ гаранта ОП Овчаренко Олексій Анатолійович

Посада гаранта ОП в. о. завідувача кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

o.ovcharenko@lgnau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-916-25-69

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          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 
 
Луганський національний аграрний університет (далі – ЛНАУ) здійснював підготовку фахівців за спеціальністю 
«Промислове та цивільне будівництво» починаючи з 1974 року на будівельному факультеті. 
Наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України від  20.10.2014 року № 408, «враховуючи складну 
суспільно-політичну ситуацію на сході України та продовження збройного конфлікту на території Луганської 
області», ЛНАУ був переведений до м. Харків на базу Харківського національного технічного університету ім. Петра 
Василенка. Відповідно до Наказу МОН України від 20.08.2018 року № 925, «з метою вдосконалення системи 
забезпечення рівного доступу до вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово-окупованій території Донецької та 
Луганської областей», ЛНАУ був розміщений у м. Старобільськ, Луганської області. Базою для провадження ОП став 
Костянтинівський коледж ЛНАУ у с. Іллінівка Костянтинівського району Донецької області, а починаючи з жовтня 
2019 року місце провадження змінено на м. Костянтинівка, просп. Ломоносова 157б (https://lnau.in.ua/луганский-
національний-аграрний-уні/?lang=ua).
ОП розроблена на базі Закону України Про вищу освіту, Національної рамки кваліфікацій, враховує проєкт 
стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія, а 
також багаторічний досвіді з підготовки фахівців у сфері будівництва та цивільної інженерії. 
28.05.2020 року була затверджена Стратегії розвитку ЛНАУ на 2020-2025 рр. (протокол № 07 від 28.05.2020 року - 
http://lnau.in.ua/zmt8) паралельно з розробкою стратегії відбулося переосмислення та модернізація ОП. До цього 
процесу було залучено академічну спільноту, здобувачів освіти, випускників та роботодавців. У 2020 році ОП була 
затверджена вченою радою ЛНАУ в новій редакції (протокол № 11 від 30.06.2020 року). Нова стратегія спрямована 
на насичення економіки Луганської та Донецької областей висококваліфікованими фахівцями. Особливість цього 
регіону полягає в тому, що активні бойові дії призвели до знищення або пошкодження значної кількості будівель, як 
житлових так і нежитлових, інженерних споруд. Тож у оновленій ОП, крім надання компетентностей, пов’язаних з 
новим будівництвом, значна увага приділяється підготовці фахівців для відбудови Луганської та Донецької 
областей, а зокрема реконструкції та відновлені пошкоджених будівель та споруд. Моніторинг ОП у вигляді 
анкетування показав необхідність більш широкого впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних 
технологій, в тому числі для дистанційного навчання. Тому робочою групою прийняте рішення забезпечити 
навчальні дисципліни додатковим ліцензійним програмним забезпеченням, вдосконалити дистанційні курси ОП, 
що розміщені в Електронному ресурсі навчально-методичного забезпечення ЛНАУ та підвищити ефективність 
використання у навчальному процесі комп’ютерних застосунків програмного комплексу Microsoft Office 365, таких 
як Teams, Whiteboard, OneDrive, Outlook тощо.
ОП розроблена проєктною групою у складі:
Овчаренко Олексій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри загальноосвітньої підготовки, гарант 
програми;
Платков Валерій Якович, доктор технічних наук, професор кафедри загальноосвітньої підготовки, член проектної 
групи.
Бурлака Олександр Олексійович, кандидат технічних наук в. о. завідувача кафедри будівництва та архітектури 
навчально-наукового інституту будівництва, член проектної групи.
 
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 2020 - 2021 15 9 6 1 1

2 курс 2019 - 2020 17 7 10 0 0

3 курс 2018 - 2019 18 8 2 1 1

4 курс 2017 - 2018 30 14 5 4 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
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початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 19096 Будівництво та цивільна інженерія

другий (магістерський) рівень 19296 Будівництво та цивільна інженерія

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 30509 7896

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

29181 6954

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

1328 942

Приміщення, здані в оренду 0 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 ОПП Будівництво та цивільна 
інженерія. Бакалавр з 

будівництва та цівільної 
інженерії.pdf

v4BvwK2rfaXSjqa3s33OPvnB+9RtZKHRrJ0l+1jFLII=

Навчальний план за ОП НП Будівництво та цивільна 
інженерія 3 роки 10 міс. Заочна 

форма.pdf

ZjtRUnXJZ+t0M7EbXhrb4zx21sEpRklvIn73ImFFp0s=

Навчальний план за ОП НП Будівництво та цівільна 
інженерія 3 роки 10 міс Денна 

форма.pdf

x3t0rzyTfISbhD6oe5ZOoQBPp6ZwQN4U0yf7rLmYbK4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

192_3_10_ПП_Ресурс.pdf 2aSnPHT+jgS3GAk6oyOCIWFNecd/LQ99+LUUcUiXZUk
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

192_3_10_ТОВ_АБІЄ.pdf EcPxbiSHJQJH/s7so133VK3APr2fv6WlL88ebqRF0xE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

192_3_10_ТОВ_Оквін-5.pdf jCvOaQDDn7FskusJOmH32dyyzgzBEj4G+jBxEVF0tto=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у сфері будівництва та цивільної 
інженерії. Надання необхідних компетентностей для фахового забезпечення процесів, пов’язаних з проектуванням, 
зведенням, експлуатацією, а також реконструкцією будівель та споруд. Заохочення студентів до подальшого 
навчання.
ОП передбачає надання комплексних знань та навичок в області будівництва, а саме: проектування, зведення, 
експлуатації та реконструкції об’єктів будівництва. В ОП застосовується практика на підприємствах будівельного 
комплексу. Особлива увага приділяється набуттю студентами практичних навичок роботи з сучасним програмним 
забезпеченням. ОП надає широкі можливості для навчання всім охочим стати бакалавром з будівництва та 
цивільної інженерії. ОП спрямована на підготовку фахівців з будівництва та цивільної інженерії для відновлення 
Луганської та Донецької області, що постраждали через бойові дії.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Місія та стратегія ЛНАУ визначені у Стратегії розвитку ЛНАУ на 2020-2025 рр., її остання редакція затверджена 
вченою радою ЛНАУ 01 лютого 2021 року (протокол № 03-03/1ВР від 01.02.2021 року) розміщена за електронною 
адресою: 
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Стратегічний%20план%20розвитку%20ЛНАУ_оновленна%20редакція.pdf .
Місією ЛНАУ є передача накопичених знань та інструментів застосування цих знань, відкриття (набуття) нових 
знань і збереження організованої структури знань з метою служіння суспільству, розвитку національної економіки і 
сучасної цивілізації. Саме ефективна передача накопичених знань є основою підготовки висококваліфікованих та 
конкурентоспроможних фахівців у сфері будівництва та цивільної інженерії, що закладено у цілі освітньої програми. 
Крім того, ОП спрямована на підготовку фахівців, які будуть затребувані перш за все на Луганщині та Донеччині що 
забезпечує досягнення Стратегічної цілі 4 Стратегії розвитку ЛНАУ на 2020-2025 рр., яка передбачає створення та 
модернізацію конкурентоздатних регіональних освітніх продуктів, а також Стратегічної цілі 5: створення умов для 
підготовки фахівців з вищою освітою аграрного та суміжних секторів економіки Луганського та Донецького регіону.

 

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

Інтереси здобувачів вищої освіти та випускників враховані під час формування цілей програми таким чином: ОП 
надає фахові компетентності, що забезпечують їх працевлаштування у широкому спектрі підприємств будівельної 
галузі, а також загальних компетентностей, що забезпечують адаптацію у колективі.
Програмні результати забезпечують здобувачів вищої освіти та випускників програми оволодінням знаннями, 
уміннями та навичками, які гарантують якісне виконання фахових обов’язків та швидке кар’єрне зростання.
Здобувачі вищої освіти та випускники висловлюють свої пропозиції щодо оновлення ОП під час опитувань та 
обговорень, які входять до процедури щорічного перегляду ОП, а також під час засідань колегіальних органів до 
складу яких вони входять. Так, були внесені наступні зміни після опитування: ведення постійної роботи над 
удосконаленням елементів дистанційного навчання, розширений перелік спеціалізованого програмного 
забезпечення (отримана ліценція на комплекс програм Ліра-САПР, впроваджено опанування БІМ технологій 
проєктування на базі Autodesk Revit). Під час засідання кафедри представник студентського самоврядування, 
староста групи БУД71 Кузнєцов В. Д. запропонував додати до обов’язкових компонентів ОП дисципліну «Іноземна 
мова». Ця пропозиція була врахована.

- роботодавці

Інтереси роботодавців реалізуються шляхом укладення двосторонніх договорів про співпрацю, проходження 
виробничих практик студентами на діючих підприємствах, рецензування дипломних проєктів під час атестації 
випускників. У рамках щорічного заходу «Ярмарок вакансій» здійснюється діалог між роботодавцями та 
здобувачами освіти, випускниками, викладачами (https://lnau.in.ua/ярмарок-вакансій-лнау/?lang=ua). Роботодавці 
беруть участь у щорічному перегляді ОП. Представники виробничих підрозділів залучаються до проведення 
аудиторних занять зі студентами. Під час останнього перегляду ОП на підставі рекомендацій роботодавців були 
зроблені наступні зміни: підсилене регіональне спрямування ОП шляхом включення реконструкції об’єктів 
будівництва до мети, компетентностей та програмних результатів навчання; додана компетентность та програмний 
результат навчання, пов’язані з енергоефективністю будівель; у атестації випускників змінена кваліфікаційна 
дипломна робота на дипломний проєкт.

- академічна спільнота

Науково-педагогічні працівники мають право обирати методи та засоби навчання, тобто кожен викладач самостійно 
розробляє робочу програму навчальної дисципліни, методичні матеріали за якими здобувачі освіти опановують 
освітні компоненти програми. Разом з цим, всі ці елементи обговорюються академічною спільнотою на засіданнях 
профільних кафедр. Крім того, зміни в ОП та навчальному плані обговорювалися на засіданні кафедри будівництва, 
архітектури, геодезії та землеустрою, вченій раді факультету агрономії та будівництва, раді з якості вищої освіти, 
вченій раді ЛНАУ. Найбільш досвідчені викладачі, що забезпечують навчання за ОП увійшли до проєктної групи, 
яка організовує щорічний перегляд ОП, здійснює анкетування для визначення потреб, які слід додатково 
реалізувати у ОП. Так на підставі пропозицій від академічної спільноти зроблені наступні зміни ОП: підсилені 
компетентності ФК03 та ФК05 регіональною спрямованістю додавши напрям реконструкції; додане вміння 
аналізувати економічну ефективність ремонту та реконструкції; зроблені «горизонтальні» зв’язки між 
дисциплінами «Будівельна техніка» – «Технологія будівельного виробництва» та «Будівельна механіка» – 
«Будівельні конструкції»; замінена навчальна практика «Інновації в будівництві» на навчальні практики 
«Будівельне матеріалознавство (практикум)» та «Інженерна та комп’ютерна графіка»; впроваджений перелік 
вибіркових дисциплін, додана вимога перевірки дипломного проєкту на плагіат та його оприлюднення у 
репозитарії.

- інші стейкхолдери

При розробці освітньої програми враховувались також інтереси інших стейкхолдерів, зокрема випускників коледжів 
ЛНАУ та інших закладів освіти, що готують молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів, забезпечуючи 
їх можливістю продовжити навчання та отримати освітній ступень бакалавра.  Так у 2020 році розпочата робота над 
інтеграцією ОП «Будівництво та цивільна інженерія» ЛНАУ бакалаврського рівня вищої освіти та ОП «Будівництво 
та цивільна інженерія» Донбаського аграрного фахового коледжу ЛНАУ рівня фахової передвищої освіти.
Інтереси представників Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій враховуються через 
забезпечення фахівцями економіки саме цих областей, що сприяє їх розвитку.
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Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Розвиток будівельної галузі спрямований на впровадження у виробництво сучасних матеріалів, методів 
проєктування, технологій зведення та експлуатації будівель, а також ефективно організовувати процеси та 
управляти проєктами, використовуючи при цьому сучасне програмне забезпечення. Саме в цьому напрямку 
сформована ОП, результати навчання якої передбачають:
- вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції;
- вміння розраховувати конструкції;
- застосовувати при проєктуванні організаційно-технологічних рішень зведення будівель та споруд базу сучасних 
технологій будівельного виробництва;
- демонструвати навички надійної та безпечної експлуатації конструкцій будівель;
- впроваджувати ефективні методи управління будівельними проєктами;
- вміти визначати енергетичну ефективність будівель та проєктувати будівельні об’єкти з високою 
енергоефективністю.
Окремо слід зазначити впровадження в Україні технологій будівельного інформаційного моделювання. Відповідно 
до ОП, здобувачі освіти вивчають основи під час навчальної практики з Інженерної та комп’ютерної графіки 
(практикум) опановуючи основні навички роботи з базовою програмою БІМ-технологій Autodesk Revit. В інших 
дисциплінах відбувається подальший розвиток вміння використовувати ці технології.
Викладачі раз у п’ять років проходять підвищення кваліфікації, постійно беруть участь у наукових конференціях, 
оновлюють базу будівельних норм. Студентам рекомендуються сучасні журнали фахового спрямування.

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

Стратегія розвитку ЛНАУ на 2020-2025 чітко вказує на регіональну спрямованість діяльності університету, тому 
одним із завдань модернізації ОП стало її узгодження зі стратегією та підвищення регіональної складової в ОП. 
Проведений аналіз будівельної продукції Луганської та Донецької областей показав, що після початку збройного 
конфлікту почалося різке зниження долі нового будівництва. Основна частка будівельних робіт – це ремонт та 
реконструкція. Ці висновки підтвердили представники регіональних будівельних підприємств. Тому метою 
програми стало випуск фахівців, здатних не лише до проєктування та зведення нових об’єктів будівництва, а ще й 
виконувати реконструкцію існуючих будівель. Відповідно до мети, контекст, пов’язаний із реконструкцією був 
доданий до компетенцій, що надаються та до програмних результатів. Ще однією особливістю, яку набув Донбас з 
початком бойових дій – на фоні нестачі кваліфікованих фахівців спостерігається порівняно низький рівень 
середньої освіти, особливо в населених пунктах, які розташовані неподалік від лінії розмежування. Тому програми 
та робота викладачів освітніх компонентів циклу загальної підготовки будується із врахуванням цієї особливості. 
При цьому залишиється актуальним галузевий контекст, спрямований на отримання програмних результатів 
пов’язаних з фаховою діяльністю, тобто знанням, розумінням та вмінням їх використовувати під час виконання 
професійних обов’язків, пов’язаних із проєктуванням, зведенням та експлуатацією будівельних об’єктів.

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

Під час розробки ОП використовувався посібник «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (В.М. 
Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова, за ред. В.Г. Кременя), використовувалися напрацювання 
проєкту Тюнінг. Враховувався досвіт вітчизняних та іноземних програм:
«Будівництво та цивільна інженерія» Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
Харківського національного університету будівництва та архітектури, Полтавського національного технічного 
університету;
«Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди» Національного транспортного університету;
«Civil Engineering» Imperial College London (ICL);
«Civil Engineering» Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Аналіз програм показав, що вони надають широкі компетентності за спеціальністю «Будівництво та цивільна 
інженерія», а також більш вузькі, що вказують спрямованість ОП, в нашому випадку на промислове та цивільне 
будівництво. У програмі ICL, що привабливість програми полягає у широкому розгляді будівництва. У методичних 
рекомендаціях чітко окреслюється, що метою ОП є саме розвиток компетентностей, вони формуються в різних 
дисциплінах. Це наглядно підтверджується розглянутими програмами, цей принцип було закладено і в нашій 
програмі. Цікаву практику, яку ми впровадили, пропонує ICL – використовувати не лише вертикальні зв’язки між 
дисциплінами, а й горизонтальні, коли пов’язані дисципліни вивчаються одночасно, а їх тематика синхронізується.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за першим (бакалаврським) рівнем 
відсутній. 

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?
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Програмні результати навчання відповідають вимогам 7 рівня Національної рамки кваліфікації наступним чином:
Знання
- концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері 
професійної діяльності та/або навчання – ПРН 1, ПРН 2;
Уміння/навички
- поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для 
розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання – 
ПРН 6 – ПРН 24;
Комунікація
- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації – ПРН 3, 
ПРН 5, ПРН 17, ПРН 23;
- збір, інтерпретація та застосування даних – ПРН 6, ПРН 7, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 14, ПРН 20;
- спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово – ПРН 3, ПРН 5, ПРН 17, ПРН 
23;
Відповідальність і автономія
- управління складною технічною або професійною діяльністю чи проєктами – ПРН 17, ПРН 23;
- спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних  робочих та/або 
навчальних контекстах – ПРН 4, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 17, ПРН 20, ПРН 21, ПРН 22, ПРН 23;
- формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти – ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4;
- організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп – ПРН 17, ПРН 23;
- здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії – ПРН 3, ПРН 4.

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)?

Об’єктом вивчення спеціальності є: процеси проєктування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції 
будівельних об’єктів, інженерних систем та технологічних процесів. У відповідності з об’єктом сформовані фахові 
освітні компоненти, а саме: Будівельне матеріалознавство, Основи і фундаменти, Планування міст і транспорт, 
Економіка будівництва, Архітектура будівель і споруд, Будівельна техніка, Інженерні мережі, Будівельні конструкції, 
Технологія будівельного виробництва, Зведення і монтаж будівель і споруд, Організація будівництва, Виробнича 
база будівництва, Залізобетонні конструкції, Металеві конструкції.
Теоретичним змістом предметної області спеціальності є: теоретичні основи будівельних технологій, теорії, 
принципи, поняття та методи фундаментальних і загальноінженерних наук. Йому відповідають наступні освітні 
компоненти: Хімія, Вища математика, Фізика, Інженерна та комп’ютерна графіка, Теоретична механіка, Опір 
матеріалів, Будівельна механіка, Інженерна геологія, Інженерна геодезія, Системи автоматизованого проектування 
в будівництві. 
Методи, методики та технології будівництва здобувачі освіти опановують та навчаються використовувати на 
практиці під час вивчення наступних освітніх компонент: Теоретична механіка, Опір матеріалів, Будівельна 
механіка, Будівельні конструкції, Будівельне матеріалознавство, Інженерна геодезія, Основи і фундаменти, 
Технологія будівельного виробництва, Системи автоматизованого проектування в будівництві, Будівельне 
матеріалознавство (практикум), Інженерна геодезія (практикум), Виробнича практика.
Під час навчання за ОП здобувачі вищої освіти вчяться застосовувати і використовувати інструменти та обладнання:  
- будівельні машини, пристосування та обладнання – на дисциплінах Будівельна техніка, Технологія будівельного 
виробництва, Зведення і монтаж будівель та споруд, Охорона праці, Виробнича практика;
- геодезичні прилади – на дисциплінах Інженерна геодезія, Інженерна геодезія (практикум);
- обладнання, необхідне для функціонування інженерних мереж – на дисципліні Інженерні мережі;
- технологічне устаткування для виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій – на дисциплінах Будівельне 
матеріалознавство, Залізобетонні конструкції, Металеві конструкції;
- спеціалізоване програмне забезпечення (Autodesk Autocad, Autodesk Revit, ЛИРА-САПР 2020, МОНОМАХ-САПР 
2016, ЭСПРИ 2018) – на дисциплінах Інженерна та комп’ютерна графіка, Архітектура будівель і споруд, Будівельна 
механіка (спецкурс), Інженерна геодезія, Інженерна геодезія (практикум), Інженерні мережі, Будівельні 
конструкції, Системи автоматизованого проектування в будівництві, Залізобетонні конструкції, Металеві 
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конструкції.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії реалізується шляхом: 
- обрання освітніх компонентів в межах 60 кредитів зі списку вибіркових дисциплін (Положення про порядок та 
умови обрання студентами дисциплін за вибором – http://lnau.in.ua/31gg); 
- самостійної роботи з кожної дисципліни навчального плану з використанням методичних матеріалів; 
- самостійного вибору тем кваліфікаційних робіт, виходячи з наукових інтересів здобувачів вищої освіти, їх 
практичного досвіду або майбутнього напряму працевлаштування;
- реалізації права на академічну мобільність (Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність - 
http://lnau.in.ua/gx0g);
- зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (Положення про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті - http://lnau.in.ua/kazl);
- навчання за дуальною формою (Положення про дуальну форму освіти – http://lnau.in.ua/1zao);
- здійснення проміжних контролів (Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 
результатів навчання - http://lnau.in.ua/xjov), які вказують ступінь опанування освітньої компоненти під час 
навчання, на підставі їх результатів викладач постійно корегує освітній процес здобувача освіти. 

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

Вибір навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Положення про порядок та умови обрання здобувачами 
вищої освіти Луганського національного аграрного університету дисциплін за вибором 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20порядок%20та%20умови%20обрання%20здобувачами%
20вищої%20освіти%20Луганського%20національного%20аграрного%20університету%20дисциплін%20за%20вибор
ом.pdf). Кафедри надають перелік вибіркових дисциплін до навчального відділу, який формує 
загальноуніверситетський перелік. Після його розгляду Рада з якості вищої освіти,   формує каталог вибіркових 
дисциплін, який оприлюднюється на офіційному сайті університету та вноситься до Автоматизованої системи 
управління навчальним процесом. Профільні кафедри протягом першого місяця весняного семестру презентують 
вибіркові дисципліни. Запис здобувачів на вибіркові дисциплін здійснюється в особистому кабінеті здобувача через 
автоматизовану систему управління навчальним процесом. Для запису на вибіркові дисципліни здобувачу надається 
20 робочих днів. Початок запису на вибіркові дисципліни визначається наказом ректора. Після остаточного запису 
здобувачів, навчальний відділ передає до деканатів списки здобувачів, які записались на вивчення вибіркових 
дисциплін із зазначенням назви дисципліни для перевірки та погодження усіх здобувачів, які записались на курс. За 
результатами перевірки навчальний відділ формує наказ із закріпленням здобувачів освіти до віртуальних 
академічних груп. Протягом навчального року зміни в перелік обраних навчальних дисциплін, як правило, не 
вносяться. Деканати та випускові кафедри розпочинають формування індивідуальних навчальних планів 
здобувачів. Вивчення дисципліни, яка була обрана здобувачем, стає для них обов’язковою. 
У разі поновлення або переведення здобувача перезарахування дисциплін здійснюється відповідно до Положення 
про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці  
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_Pro_poryadok_perezarakhuvannya_navchal'nykh_dystsyplin_ta_vyzn
achennya_akademichnoyi_riznytsi.pdf) на підставі заяви та академічної довідки студента. Дисципліни вільного вибору 
здобувача не вважаються академічною різницею. Перелік дисциплін за вибором щорічно оновлюється кафедрами з 
урахуванням кон'юнктури ринку праці, запитів роботодавців та рівня задоволеності здобувачів освіти.

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

ОП передбачає навчальні практики (Інженерна та комп’ютерна графіка (практикум), Будівельне матеріалознавство 
(практикум), Інженерна геодезія (практикум)) та виробничу практику. Під час проходження практичної підготовки, 
здобувачам освіти надаються наступні компетентності: ЗК 4, ЗК 5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 8, ЗК 9, ЗК 10, ЗК 12, ФК 3, ФК 4, ФК 
5, ФК 6, ФК 7, ФК 8, ФК 9, ФК 11, ФК 12, ФК 13, ФК 14, ФК 17, ФК 18, ФК 19, ФК 20, ФК 21.
Порядок проходження практик визначається Положенням про проведення практик здобувачів вищої освіти ЛНАУ 
(http://lnau.in.ua/lg6p). Навчальні практики спрямовані на отримання первинних фахових умінь і навичок. 
Інженерна та комп’ютерна графіка (практикум) проходить у комп’ютерному класі університету або дистанційно з 
використанням власної комп’ютерної техніки здобувачів освіти. Будівельне матеріалознавство (практикум) 
проходить у формі ознайомлювальних екскурсій. Інженерна геодезія (практикум) проходить на полігоні, де 
студенти виконують геодезичні роботи. Виробнича практика проходить на підприємствах на основі укладених 
договорів. Ці підприємства мають відповідати вимогам програми практики та мати високий науково-технічний 
рівень, передову організацію праці і технологією, сучасне оснащення, висококваліфікованих фахівців. Перед 
початком практики студент отримує індивідуальне завдання, яке складається викладачем-керівником практики від 
кафедри та враховує особливості підприємства, на якому буде проходити практика.

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

Крім набуття фахових навичок ОП забезпечує отримання здобувачами освіти соціальних навичок, спрямованих на 
успішну участь випускника в робочому процесі, його високу продуктивність. Набуття цих навичок забезпечують 
наступні програмні результати та обов’язкові освітні компоненти: 
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- ПРН 2 – застосовувати базові знання в галузі соціально-гуманітарних наук; 
- ПРН 3 – демонструвати навички усного та письмового спілкування; 
- ПРН 4 – демонструвати навички ефективно працювати самостійно або в групі, дотримуватися етичних принципів. 
Отримується під час вивчення дисциплін, де під час лабораторних робіт формується навик працювати в команді та 
дисциплін, для яких навчальний план передбачає виконання, що формує навик працювати автономно;
- ПРН 5 – володіти навичками спілкування державною та іноземною мовою. 
- Крім того, здобувач освіти має змогу обрати дисципліну соціального та гуманітарного напрямів з чисельного 
списку вибіркових дисциплін.
Здобувачі освіти отримують соціальні навички під час участі у студентському самоврядуванні. В університеті 
ведеться робота з національно-патріотичного виховання студентів, спрямоване на виховання любові до рідної землі, 
розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності, виховання працелюбної 
особистості, прищеплення любові до праці та обраної професії, формування основ глобального екологічного 
мислення та екологічної культури особистості. Комплексний план патріотичного та культурно-естетичного розвитку  
Луганського НАУ на 2020-2021 н. р. (http://lnau.in.ua/hzao). 

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)?

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням в 
університеті регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ (http://lnau.in.ua/w3dd). 
Відповідно до нього аудиторна робота здобувача вищої освіти становить: для денної форми навчання – до 1/3 
бюджету часу, для заочної форми навчання – до 10% бюджету часу відведеного на конкретну освітню компоненту в 
навчальному плані. Бюджет часу, що залишився – це самостійна робота (2/3 та 90% відповідно). Для підвищення 
ефективності самостійної роботи викладачами розробляються методичні вказівки для самостійної роботи студентів, 
а завдяки впровадженню елементів дистанційного навчання здобувачі вищої освіти мають змогу дистанційно 
консультуватися у месенджері Teams та опановувати освітні компоненти та проходити поточні контролі за 
допомогою платформи Moodle у зручний для себе час.

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

Дуальна форма освіти за даною освітньою програмою не здійснюється, але відповідно до положення ЛНАУ «Про
дуальну форму навчання» - http://lnau.in.ua/1zao, та наявності студентів, які мають бажання здійснювати навчання
за дуальною формою освіти, така форма здобуття освіти можлива та починає поступово впроваджуватися.

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

https://lnau.in.ua/acua

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

Згідно з Правилами прийому на навчання до ЛНАУ, для вступу на навчання за ОП перелік предметів ЗНО, їх 
коефіцієнт та мінімальний бал наступний: 1) Українська мова – 0,2, 100; 2) Математика – 0,4, 100; 3) на вибір 
абітурієнта історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія– 0,3, 100. Коефіцієнт 
атестата складає 0,1. Мешканці непідконтрольної українському уряду території Донбасу, мають змогу здати 
внутрішні іспити з таких же предметів. Програми вступних іспитів розробляються викладачами, відповідних 
дисциплін в університеті, обговорюються та схвалюються на засіданнях профільних, потім обговорюються на 
засіданні вченої ради факультету та затверджуються деканом факультету.
Отже, університет надає бажаючим максимально широкі можливості для навчання за ОП. У попередні роки перелік 
вступних іспитів змінювався в залежності від Умов вступу, що затверджуються МОН України, але принцип надання 
максимально широких можливостей зберігався.
Правила прийому щорічно обговорюються та затверджуються на засіданні вченої ради університету.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється  
Положенням про порядок перезарахуванння навчальних дисциплін та визначення академічної різниці 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_Pro_poryadok_perezarakhuvannya_navchal'nykh_dystsyplin_ta_vyzn
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achennya_akademichnoyi_riznytsi.pdf ).
Ці положення знаходяться у відкритому доступі на сайті університету.
При переведенні з інших ЗВО перезарахування навчальних дисциплін здійснюється за заявою претендента на 
підставі академічної довідки або додатка до документа про вищу освіту (диплома молодшого спеціаліста, молодшого
бакалавра). Перезарахування дисциплін може здійснюватися шляхом одноосібного рішення декана або рішення 
декана на підставі висновку експертної комісії відповідної кафедри. Дисципліни, які на момент переведення 
претендента не вивчались ним повністю або загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС), відведений на вивчення 
дисципліни у попередньому ЗВО, менше 50 % від обсягу дисципліни, передбаченої навчальним планом ЛНАУ, 
становлять академічну різницю. Академічною різницею не вважаються дисципліни вільного вибору студента. 
Претенденти мають скласти її в терміни, визначені графіком складання академічної різниці, як правило, до початку 
заліково-екзаменаційної сесії. Основною формою вивчення навчального матеріалу при ліквідації академічної 
різниці є самостійна робота студента.

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

Такої практики не було. 

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

Результати навчання, отримані у неформальній освіті регулюються Положенням про порядок визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20порядок%20визнання%20результатів%20навчання.pdf?
_t=1604915262).
Це положення знаходиться у відкритому доступі на сайті університету.

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

Результати навчання, отримані у неформальній освіті регулюються Положенням про порядок визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20порядок%20визнання%20результатів%20навчання.pdf?
_t=1604915262). 
Це положення знаходиться у відкритому доступі на сайті університету. 
Право на визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті поширюється на здобувачів усіх 
рівнів вищої освіти та передбачає підтвердження того, що здобувач вищої освіти досяг результатів навчання, 
передбачених освітньою програмою, за якою він навчається. Визнання результатів навчання здобутих у 
неформальній та інформальній освіті поширюється лише на нормативні дисципліни ОП. ЛНАУ може визнати 
результати навчання здобуті у неформальній чи інформальній освіті в обсязі, що, як правило, не перевищує 10% від 
загального обсягу кредитів передбачених ОП, але не більше 6 кредитів на бакалаврському рівні освіти в межах 
навчального року.
Перезарахуванню можуть підлягати результати навчання шляхом неформальної освіти, що за тематикою, обсягом 
вивчення та змістом відповідають як навчальній дисципліні в цілому, так і її окремому розділу, темі (темам), 
індивідуальному завданню (курсовій роботі, курсовому проєкту, контрольній роботі тощо), які передбачені робочою 
програмою даної навчальної дисципліни.

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

В ОП викладачі мають змогу самостійно обирати форми та методи навчання. При цьому, на фоні існування 
репродуктивних методів, віддається перевага продуктивним методам. Так лекції будуються за принципом 
діалогічного викладу.  Під час практичних занять використовуються методи розв’язання проблемних ситуацій, 
симулятивні методи, що активує самостійну діяльність студентів, творче оволодіння знаннями. Активно 
розвиваються інтерактивні методи, з використанням інформаційних технологій. Удосконалюються форми та методи 
навчальної діяльності при використанні можливостей програми MS Office-365. Важливу роль у досягненні 
програмних результатів відіграє розвиток мотивації студентів до навчання. Викладачі роблять дисципліни 
цікавими, чітко окреслюють місце окремих тем у виробництві. Цьому також сприяє «горизонтальна» структура 
взаємозв’язків окремих дисциплін з синхронізацією їх тематики. Під час навчального процесу студенти долучаються 
до роботи наукових гуртків, що дозволяє розвивати компетентності ОП у дослідницькій формі. Контроль 
результатів навчання здійснюється у вигляді як підсумкового контролю так і поточних контролів, що підвищує 
об’єктивність оцінювання та дозволяє сформувати індивідуальну траєкторію навчання. 
До кожної дисципліни складається робоча програма, яка оприлюднюється у дистанційному курсі і є доступною для 
студентів протягом всього процесу навчання. Між викладачами та студентами постійно ведеться діалог щодо 
подальшого вдосконалення методів навчання (https://lnau.in.ua/кафедра-будівництва-архітектури-гео-3/?lang=ua).
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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?

У процесі навчання використовуються різноманітні форми і методи навчання. Важливим елементом освітнього 
процесу є наявність проміжних контролів, які з самого початку навчання дозволяють відкоригувати методи та 
інтенсивність під конкретних студентів. Дистанційні курси дисциплін мають анкети, де студенти висловлюють свої 
уподобання, пропозиції. Вони враховуються під час навчання. Базовим інструментарієм викладача є дистанційні 
курси на платформі Moodle та центр командної роботи Microsoft Teams. Вони дозволяють значно підвищити рівень 
самостійної роботи студентів, в тому числі дають можливість отримати швидкі консультації у зручний для студента 
час.
Кафедра веде постійний діалог зі здобувачами освіти, щодо впровадження більш комфортних форм та методів 
навчання. Так 11.03.2021 р. відбувся круглий стіл «Інноваційні методи викладання дисциплін будівельного 
спрямування» (https://lnau.in.ua/13189-2). Викладачами здійснюється взаємовідвідування занять, після яких вони 
отримують рекомендації щодо покращення методів навчання. Керівництвом університету постійно рекомендуються 
цікаві курси, що підвищують їх кваліфікацію та зміцнюють студентоцентрований підхід до навчального процесу, так 
викладачами кафедри був пройдений курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», 
організований ГО «Вище», Саксонським центром дидактики вищої школи та Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти.
За результатами опитування, задоволеність здобувачів освіти методами навчання і викладання знаходиться на рівні 
87%.

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

Відповідно до Статуту ЛНАУ (http://lnau.in.ua/q1u9) учасникам освітнього процесу надається право на академічну 
свободу. Науково-педагогічні працівники мають право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, 
свободу від втручання в науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, 
що відповідають освітній програмі. 
Здобувачі вищої освіти на даній ОП реалізують своє право на освіту шляхом формальної, неформальної та 
інформальної освіти. Об’єктами академічної свободи здобувачів вищої освіти, є, насамперед, вибір форм та тематики 
індивідуальних навчальних завдань, кваліфікаційних робіт, вибір часу і місця проведення самостійної роботи, 
форми комунікації з іншими здобувачами освіти при проведенні різних форм навчального процесу, наукових 
заходів. У формуванні змісту навчання – це вибіркові навчальні дисципліни, які відображаються в індивідуальному 
навчальному плані здобувача і є обов’язковими до виконання. Межі таких свобод визначаються робочими 
навчальними програмами дисциплін, навчально-науковими планами кафедри, правилами внутрішнього 
розпорядку Університету. 

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 *

Ознайомлення здобувачів освіти з цілями, змістом, результатами навчання, порядком та критерієм оцінювання 
відбувається на першому занятті кожної дисципліни. Ця інформація розміщується у Робочій програмі навчальної 
дисципліни, яка оприлюднюється у дистанційному курсі дисципліни та на офіційному сайті університету. Крім того, 
на офіційному сайті університету розміщується освітня програма, навчальний план, графік освітнього процесу, 
каталоги вибіркових дисциплін, розклад занять тощо.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ здобувачі ОП беруть участь у заходах з освітньої, 
наукової, науково-дослідної діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном на засадах академічної свободи. 
Здобувачі вищої освіти заохочуються до виконання творчих робіт: участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях. За 
виконання творчих робіт студенту можуть нараховуватися додаткові бали з відповідного освітнього компоненту. 
Результати досліджень оформлюються у вигляді презентацій, друкованих наукових робіт, тез доповідей, статей у 
наукових фахових виданнях. Науково-педагогічним працівники та здобувачам вищої освіти мають безкоштовний 
доступ до міжнародних наукометричних баз даних – Scopus та Web of Science. Студенти активно беруть участь у 
щорічній звітній науково-практичній конференції ЛНАУ, у Науково-практичній конференції студентів, магістрантів 
та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку Третього тисячоліття», Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт. Так у 2017 році студенти Розсильний Микола та Анабаєв  Еляс посіли ІІІ місце 
у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» 
(https://lnau.in.ua/вітаємо-з-перемогою-в-конкурсі-науков/?lang=ua), Лобач Євгенія та Чепілуха Владислав посіли 
ІІІ місце у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління 
проектами» (https://lnau.in.ua/вітаємо-з-перемогою-у-конкурсі-науков/?lang=ua), у регіональному науковому 
конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді» Харьковський Олександр посів І місце, а 
Розсильний Микола ІІІ місце (https://lnau.in.ua/конкурс-наукових-робіт-гендерна-пол/?lang=ua). У 2018 році 
студенти Розсильний Микола та Харьковський Олександр посіли ІІ місце у другому етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» (https://lnau.in.ua/вітаємо-з-
перемогою-у-конкурсі-науков-2/?lang=ua) та ІІ місце у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі 
спеціальності «Управління проектами та програмами» (https://lnau.in.ua/вітаємо-з-перемогою-у-конкурсі-науков-
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3/?lang=ua).  
Відповідно до Положення про порядок призначення і виплат стипендій у ЛНАУ (http://lnau.in.ua/x7in) здобувачі 
освіти отримують додаткові рейтингові бали за наукову та науково-технічну активність (участь у конференціях, 
публікація наукових статей, участь у конкурсах наукових робіт тощо) під час формування списків студентів на 
отримання стипендій.
Здобувачі освіти, що навчаються на ОП мають змогу долучитися до роботи студентських наукових гуртків. На 
кафедрі будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою працюють три гуртка: «Сучасне будівництво», «Сучасні 
будівельні конструкції» та «Моделювання складних динамічних систем».

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

Викладачі постійно беруть участь у наукових конференціях, інформація щодо наукових досягнень, яку вони 
отримують під час роботи конференцій вноситься до змісту освітніх компонент. Систематично проходять 
підвищення кваліфікації, результати якого обговорюються на засіданні кафедри та впроваджуються у освітній 
процес. Крім того, викладачі постійно слідкують за оновленням нормативної бази, зміни в якій також вносяться до 
змісту освітніх компонентів. Постійно оновлюється спеціалізоване програмне забезпечення. Так після підвищення 
кваліфікації ст. викладачем Бакіним П. І. була оновлена дисципліна «Інженерні мережі». Світовий розвиток 
технологій будівельного інформаційного моделювання та прийняття ДСТУ ISO 1965-1:2020 «Організація та 
оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). 
Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та 
принципи» зумовило внесення змін до змісту навчальної практики «Інженерна та комп’ютерна графіка 
(практикум)» спрямувавши її на опанування можливостей програми Autodesk Revit. Розпорядженням КМУ від 
17.02.2021 року №152-р схвалено Концепцію впровадження BIM-технологій в Україні у зв’язку з чим розпочата 
робота щодо більш широкого охоплення технологій будівельного інформаційного моделювання у дисциплінах ОП. 
У зв’язку з цим проведена зустріч з провідним фахівцем із впровадження технології ВІМ ТОВ «ПАН ПРОЕКТ» С. І. 
Левадною (https://lnau.in.ua/відкрита-лекція-левадної-світлани-ів). Під час зустрічі були окреслені дисципліни, які 
потребують корегування, це перш за все «Архітектура будівель і споруд», «Інженерні мережі» та «Системи 
автоматизованого проєктування». Визначені програмні комплекси на базі яких викладачі навчатимуть новим 
технологіям – це Autodesk Revit та сімейство програм Ліра-САПР. Цьому також сприятиме обладнання, яке 
планується закупити за грантовою програмою  «Підтримка ЄС переміщених закладів вищої освіти на сході Україні» 
(Грантова угода № ENI/2020/419-874 http://lgnau.edu.ua/international-projects/aheadeu/), а саме: потужний сервер 
та п’ять робочих станцій.

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

Елементом інтернаціоналізації діяльності ЛНАУ є академічна мобільність учасників освітнього процесу, яка 
регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність у ЛНАУ. Її основними 
завданнями є підвищення теоретичної та практичної підготовки, підвищення ефективності наукових досліджень, 
набуття професійного досвіду, можливість одночасного отримання двох документів, підвищення рівня володіння 
іноземними мовами. 
Учасники освітнього процесу беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах. Викладачі постійно вивчають 
досвід освітньої діяльності закордонних закладів освіти. Так для виконання лабораторних робот з фізики 
використовуються симуляції, що розроблені та активно використовуються у викладанні аналогічного курсу 
Колорадським університетом в Боулдері.
Здобувачі освіти та викладачі мають безкоштовний доступу до міжнародних баз даних Scopus, Web of Science та 
ScienceDirect.
Відповідно до Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань 
(http://lnau.in.ua/068y) студенти мають змогу пройти закордонну практику. Так у 2019 році студенти ОП взяли 
участь у облаштуванні культурно-освітнього центру «Город» у Мюнхені (https://lnau.in.ua/нові-можливості-лнау-у-
німеччині/?lang=ua), у 2021 році Суворов Ілля проходитиме закордонну практику в будівельній фірмі North Woods 
Carpentry LLC (м. Пайн-Сіті, США).
З іншого боку громадяни інших країн навчаються за ОП.
Також університет пропонує додаткові можливості здобувачам освіти і викладачам для вивчення іноземних мов.

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?

Відповідно до Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання у 
Луганському національному аграрному університеті (http://lnau.in.ua/xjov) контрольні заходи включають 
підсумковий і поточний контроль. Поточний контроль – це формативне оцінювання, яке спрямоване на визначення 
міри опанування структурних елементів програми навчальної дисципліни під час освітнього процесу. Мета цього 
оцінювання – допомогти здобувачам освіти сформувати навички. За його результатами викладач може дати 
здобувачу освіти додаткові рекомендації, відкоригувати свої методи навчання. Таким чином, це важливий елемент 
врахування особливих потреб кожного здобувача освіти, що забезпечує формування його індивідуальної траєкторії 
навчання. Крім того, поточний контроль забезпечує підвищення об’єктивності оцінювання. Форму проведення 
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поточного контролю обирає кожен викладач індивідуально, це є елементом його  академічної свободи. Вона може 
включати такі методи оцінювання: опитування, тестування, виконання завдань тощо. Підсумковий контроль 
проводиться наприкінці опанування освітньої компоненти відповідно до графіку освітнього процесу та визначає 
рівень досягнення її програмних результатів в цілому. Форми підсумкових контролів - це екзамен, залік та 
диференційний залік. Вони визначаються освітньою програмою. Графік освітнього процесу та ОП оприлюднюються 
на офіційному сайті університету. Засоби діагностики результатів навчання визначаються викладачем, вони також є 
елементом академічної свободи та можуть бути у вигляді стандартизованих тестів, опитування, презентації 
результатів виконаних завдань та досліджень тощо. Сукупність балів, отриманих за поточні контролі та підсумковий 
контроль складає загальну оцінку освітньої компоненти. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби 
діагностики результатів навчання вказуються у робочій програмі навчальної дисципліни та доводяться до відома 
здобувачів освіти на першому занятті. Робочі програми навчальних дисциплін оприлюднюються у дистанційних 
курсах дисциплін та на офіційному сайті університету.
Підсумкова атестація здійснюється Екзаменаційною комісією, затвердженою вченою радою університету. Атестація 
випускників ОП проводиться у формі публічного захисту дипломного проєкту. Дипломний проєкт передбачає 
розв’язання комплексної спеціалізованої проєктної задачі в сфері будівництва, на базі застосування основних теорій 
та методів прикладних технічних наук. Захист дипломного проєкту відбувається прилюдно на засіданні 
Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти. 
Всі зазначені заходи в повній мірі дозволяють перевірити у студентів досягнення програмних результатів навчання.

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

Видами контролю результатів навчання є поточний та семестровий контроль. Вимоги до їх  організації та 
проведення регламентує Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання у ЛНАУ (http://lnau.in.ua/xjov). 
Форма підсумкового контролю визначається ОП та навчальним планом, які оприлюднюються на офіційному сайті 
університету. При цьому повна інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання міститься у 
робочих програмах навчальних дисциплін, а саме п. 10 Критерії оцінювання результатів навчання та п. 11 Форми 
поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики результатів навчання. Вони вказують, у якому вигляді 
здійснюється поточний контроль (опитування, тестування, виконання завдань тощо), у якому вигляді здійснюється 
підсумковий контроль (екзамен, залік або диференційний залік), які при цьому використовують засоби діагностики 
(стандартизовані тести, презентації виконаних завдань тощо), яким чином розподіляються бали по поточним 
контролям і семестровому контролю. Форми контрольних заходів практик викладені у робочих програмах практик. 
Відповідно до Наказу №01-04/31ОД від 01.03.2021р. Про затвердження форми силабусу у ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Про%20затвердження%20форми%20силабусу%20у%20ЛНАУ.pdf) до 
25.08.2021 р. будуть розроблені силабуси навчальних дисциплін в яких описуватиметься політика оцінювання та 
безпосередньо оцінювання (розподіл балів по темах поточного контролю і підсумковим контролем, засоби 
діагностики, що використовуватимуться).

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

На першому занятті з дисципліни викладач доводить здобувачам освіти про форми контрольних заходів та їх 
критерії оцінювання. Також повідомляє, що ця інформація міститься у робочій програмі навчальної дисципліни, 
яка знаходяться у вільному доступі у дистанційному курсі. Доводить інформацію про графік навчального процесу, 
терміни здачі підсумкових контролів, місце його знаходження на сайті університету. Повідомляє про політику 
академічної доброчесності університету та нормативні документи, що її регламентують. Таким чином, здобувачі 
освіти мають постійний доступ до інформації про форми контрольних заходів, критерії оцінювання та терміни їх 
проходження.
Розклад екзаменаційної сесії складається навчальним відділом за місяць до її початку та розміщується в особовому 
кабінеті здобувача освіти автоматизованої системи навчального процесу.
Інформацію про форми контрольних заходів, критерії оцінювання практик та строки проведення контрольних 
заходів доводяться до здобувачів освіти керівником практики на загальному зборі безпосередньо перед початком 
практики.

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

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти відсутній. 
Атестація випускників ОП здійснюється у формі публічного захисту дипломного проєкту. Дипломний проєкт 
передбачає розв’язання комплексної спеціалізованої проєктної задачі в сфері будівництва, на базі застосування 
основних теорій та методів прикладних технічних наук.
Таким чином, відповідно до 7 рівня Національної рамки кваліфікацій, під час розробки дипломного проєкту студент 
повинен продемонструвати концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, 
методів і понять у сфері будівництва. Крім того, розв’язання комплексної проєктної задачі спрямовано на 
визначення достатності рівня умінь, навичок, майстерності та інноваційності для забезпечення можливості 
розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у будівництві. Також, процес підготовки 
дипломного проєкту передбачає збір, інтерпретацію та застосування даних. Прилюдний захист показує вміння 
донести  до фахівців та аргументувати інформацію, ідеї, проблеми, рішення, власного досвіду.
Робота над дипломним проєктом – це перш за все самостійна робота, яка повинна показувати здатність навчатися із 
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значним ступенем автономності, враховуючи соціальні, наукові та етичні аспекти, в тому числі дотримуючись норм 
академічної доброчесності. Дипломний проєкт не повинен містити академічного плагіату та має бути 
оприлюднений  у репозиторії університету.

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

Процедура проведення контрольних заходів у ЛНАУ регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
ЛНАУ (http://lnau.in.ua/w3dd), Положенням про проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання ЛНАУ (http://lnau.in.ua/xjov), Порядком проведення атестації здобувачів з використанням дистанційних 
технологій навчання (http://lnau.in.ua/n28z), Положенням про порядок створення та організацію роботи 
екзаменаційної комісії в Луганському національному аграрному університеті (http://lnau.in.ua/plcx). Окремі 
документи знаходяться у вільному доступі на сайті ЛНАУ (http://lnau.in.ua). 

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 екзаменатора під час здійснення контрольних заходів забезпечується залученням зовнішніх 
екзаменаторів, оцінюванням більш ніж одним екзаменатором, постійним удосконаленням засобів діагностики 
(наприклад впровадження ефективних тестових завдань), розглядом на засіданні кафедри та затвердженням 
екзаменаційних білетів, дотриманням учасниками освітнього процесу кодексу академічної доброчесності.
Також об’єктивність оцінювання забезпечується наявністю поточного та підсумкового контролю. 
У випадку конфліктної ситуації, за мотивованою заявою здобувача освіти або викладача, деканом факультету 
створюється комісія для проведення екзамену (заліку), до якої входять: завідувач кафедри (провідний науково-
педагогічний працівник), викладачі відповідної кафедри, представники деканату та Студентської ради.
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регламентуються Антикорупційною програмою ЛНАУ 
(http://lnau.in.ua/b8ws), Порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЛНАУ та здійснюється 
шляхом:
-усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах 
реального чи потенційного конфлікту інтересів;
-застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій або 
прийняття рішень;
-обмеження доступу особи до певної інформації;
-перегляду обсягу службових повноважень особи;
-переведення особи на іншу посаду;
-звільнення особи.
Випадків необхідності задіяння процедур врегулювання конфлікту інтересів на ОП не було.

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

Перескладання поточних контролів здійснюється протягом семестру.
Здобувач освіти, який за результатами семестрового контролю одержав не більше двох незадовільних оцінок має 
право на перескладання екзамену або заліку. Ліквідація академічних заборгованостей проводиться, як правило, 
протягом двох тижнів від початку нового семестру (цей термін встановлюється розпорядженням декана 
факультету). Перескладання заліку або екзамену допускається не більше двох разів за кожної дисципліни. Друге 
перескладання може приймати комісія, яка створюється розпорядженням декану факультету. До комісії, як 
правило, входять два викладача відповідної кафедри та представник факультету (як правило, куратор групи). 
Оцінка, отримана здобувачем за результатами другого перескладання є остаточною.
Перескладання екзамену/заліку для підвищення позитивної оцінки допускається не раніше ніж у наступному 
семестрі. За весь період навчання за певним рівнем вищої освіти перескладання допускається не більше, ніж з трьох 
дисциплін. Дозвіл на це дає декан факультету на підставі заяви здобувача за погодженням із завідувачем 
відповідної кафедри та Студентської ради факультету. Перескладання приймає комісія у складі двох НПП.
Приклад: студент групи БУД301с Семченко Максим за результатами проведення заліку з будівельної механіки 
отримав 45 балів (не зараховано). Згідно з розпорядженням декана від 18.12.2020 року № 21 встановлений термін 
ліквідації заборгованості 21-31.12.2020 року. 21.12.2020 року Семченко Максим пересклав залік на 60 балів 
(зараховано).

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

У випадку конфліктної ситуації, за мотивованою заявою здобувача освіти або викладача, деканом факультету 
створюється комісія для проведення екзамену (заліку), до якої входять: завідувач кафедри (провідний науково-
педагогічний працівник), викладачі відповідної кафедри, представники деканату та Студентської ради.
У випадку незгоди з оцінкою під час атестації, здобувач освіти має право подати апеляцію на ім’я ректора. Апеляція 
подається після оприлюднення оцінок з обов’язковим повідомленням завідувача кафедри. У випадку надходження 
апеляції наказом ЛНАУ створюється комісія для її розгляду. Головою комісії призначається проректор з науково-
педагогічної та навчальної роботи, членами комісії є завідувач кафедри та представник юридичного відділу. Комісія 
розглядає апеляцію протягом трьох календарних днів після її подання. У випадку встановлення комісією порушення 
процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору скасувати 
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відповідне рішення і провести повторне засідання екзаменаційної комісії у присутності представників комісії з 
розгляду апеляції. 
На ОП випадків оскарження процедур та результатів контрольних заходів не виникало.

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

Кодекс академічної доброчесності ЛНАУ (https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Kodeks_acad_dobroch.pdf), 
Положення про комісію з питань академічної доброчесності ЛНАУ (http://lnau.in.ua/88es), Положення про 
запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛНАУ (http://lnau.in.ua/xnot), Антикорупційна програма ЛНАУ 
(http://lnau.in.ua/b8ws) .

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

Для протидії академічному плагіату використовується система UNICHECK компанії ТОВ «Антиплагіат» (договір про 
співпрацю - https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Договір_сервіси_антиплагіат.pdf). Цей онлайн-сервіс здатен на 
автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну автоматичну підстановку в текст 
правильних символів і пошук на плагіат модифікованої версії. В результаті перевірки складається звіт, у якому 
виділено запозичення, посилання та цитати, джерела запозичень. Згідно з Положенням про запобігання та 
виявлення академічного плагіату усі кваліфікаційні роботи здобувачів обов’язково проходять перевірку на наявність 
запозичень за допомогою системі UNICHECK, на основі якої під час засідання кафедри робиться висновок про 
дотримання академічної доброчесності. У випадку, коли оригінальність тексту складає 40-60% робиться висновок 
про низький рівень оригінальності твору та наявність певних ознак академічного плагіату, але матеріал може бути 
прийнятий за умови доопрацювання з обов’язковою наступною перевіркою на оригінальність доопрацьованого 
твору. Якщо відсоток авторського тексту складає менше 40% робиться висновок про наявність істотних ознак 
плагіату, такий матеріал до розгляду не приймається. Аналогічна процедура перевірки на плагіат передбачена і для 
наукових та науково-методичних праць. При цьому низький рівень оригінальності твору це 60-80% авторського 
тексту.
В університеті працює Комісія з питань академічної доброчесності, яка вдосконалює механізми протидії 
порушенням академічної доброчесності.

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

Університет постійно проводить заходи щодо популяризації академічної доброчесності. Так у рамках цих заходів 
розроблений навчальний онлайн практикум: «Як уникнути плагіату в студентських роботах?», автор – Катерина 
Олександрівна Остапенко. Практикум  створений за матеріалами курсу «Академічна доброчесність в університеті» 
на платформі ВУМ-onlin та присвячений правилам цитування, перефразування та узагальнення 
(https://youtu.be/OBttdvR4m7c). Зі студентськими лідерами факультетів та ННІ ЛНАУ проведено інтерактивну 
навчальну гру: «Непідкупність». 05.03.2020 Катерина Остапенко провела лекцію «Академічна доброчесність – 
засада навчально-наукового прогресу». 14.05.2020 року відбувся онлайн вебінар д-р. філос. наук М. М. Карпіцького 
щодо принципів якісного академічного письма. На сайті університету у вкладці «Студенту» є окремий розділ 
«Академічна доброчесність» (https://lnau.in.ua/forstudents/академічна-доброчесніть/?lang=ua) де акумулюється 
інформація щодо проведених та запланованих заходів, а також необхідна нормативна база.
Для моніторингу обізнаності учасників освітнього процесу про академічну доброчесність, університет проводить 
анкетування серед здобувачів освіти та викладачів.
На рівні викладачів також ведеться робота в цьому напрямі. На початку викладання кожної дисципліни викладач 
проводить бесіду щодо Кодексу академічної доброчесності ЛНАУ, крім того до складу кожного дистанційного курсу 
включена інформація про академічну доброчесність. 

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

Відповідно до Кодексу академічної доброчесності при виявлені фактів порушення академічної доброчесності, 
здобувачі вищої можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
– повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
– повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
– відрахування з університету;
– позбавлення академічної стипендії;
– позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання.
Факти порушення академічної доброчесності розглядає комісія з питань академічної доброчесності та надає 
пропозиції адміністрації Університету (факультетам) щодо накладання відповідних санкцій.
На ОП таких випадків не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
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Конкурсний добір викладачів здійснюється згідно "Положення про конкурсний відбір та призначення на посади 
науково-педагогічних і педагогічних працівників ЛНАУ" (http://lnau.in.ua/o177). Конкурсний відбір проводиться на 
засадах відкритості та гласності. Конкурс оголошується ректором, про що видається відповідний наказ. Оголошення 
про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються на офіційному сайті університету 
(наприклад https://lnau.in.ua/оголошується-конкурс-на-заміщення-ва/?lang=ua). Кандидати претендентів 
обговорюються на засіданні кафедри в їх присутності. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента 
кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні заняття. На посади асистентів, 
старших викладачів, доцентів, професорів наказом ректора призначаються особи, кандидатури яких схвалені 
конкурсною комісією Університету, на підставі висновку та рекомендації кафедри. Рівень професіоналізму науково-
педагогічних працівників визначається відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 
Відповідно до  Положення про критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних 
працівників Луганського НАУ (http://lnau.in.ua/o0nu) щорічно проводиться рейтингове оцінювання науково-
педагогічних працівників, за наслідками якого визначається рівень професійної компетентності та ефективності, 
відповідності займаній посаді, який потім враховується конкурсною комісією ЛНАУ при розгляді конкурсних справ 
на заміщення вакантних посад.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

ЛНАУ активно залучає роботодавців до освітнього процесу. Роботодавці залучені до організації та реалізації 
освітнього процесу, передусім, через
забезпечення практичної підготовки студентів. До переліку баз, де здобувачі освіти ОП мають змогу пройти 
практику входять наступні підприємства: ТЦ «Епіцентр», ПАТ «Міронівський хлібопродукт», ПП «Титан-сервіс», 
ТОВ «МЕГА-В», ПАТ «Трест Житлобуд-1», ПП «ДОМРЕМБУД-3», ТОВ «АБІЄ», ТОВ СП «НІБУЛОН». Кафедра 
будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою має філії на підприємствах: «Біловодське бюро технічної 
інвентаризації», ТОВ «МЕГА-В», ТОВ «Екобудпроекттехнологія». З ПП «РЕСУРС» заключений договір щодо 
впровадження дуальної форми освіти у ОП. Проводяться екскурсії на різноманітних будівельних підприємствах 
(https://lnau.in.ua/студенти-будівельного-факультету-оз).  Роботодавці запрошуються на заняття у якості експертів. 
Спілкування з провідними фахівцями будівельної сфери дає можливість удосконалювати робочі програми та зміст 
дисциплін, оновлювати арсенал вибіркових дисциплін, використовувати рекомендації до застосування нових 
нормативних документів, звернути увагу на зміни на ринку праці у регіоні. Роботодавці беруть участь у проведені 
атестації здобувачів вищої освіти, обговоренні проблем у навчанні, потреб освітнього процесу і вносять пропозиції 
до оновлення змісту ОП. Так, у період з 2016 по 2017 роки головою екзаменаційної комісії з атестації здобувачів 
освіти був к. т. н., директор ВАТ «Будцентр Витязь» Аділов А. Е.

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

ЛНАУ позитивно розцінює залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців вони періодично запрошуються для проведення лекцій з предметів професійної 
підготовки, долучаються до атестації випускників. Так на ОП проводив лекції к. т. н. інженер-проектувальник ПАТ 
«Проектний та науково-дослідний інститут «Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ» П. М. Фірсов 
(https://lnau.in.ua/12092-2/nggallery/slideshow?lang=ua), головний інженер проекту ТОВ «ПАН ПРОЕКТ» Левадна С. 
І. (https://lnau.in.ua/відкрита-лекція-левадної-світлани-ів/?lang=ua).

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

Порядок підвищення кваліфікації регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних і науково-педагогічних працівників (http://lnau.in.ua/l9v5). Підвищення кваліфікації здійснюється за 
програмою підвищення кваліфікації, у тому числі шляхом участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, 
майстер-класах, участі у програмах академічної мобільності,  наукового стажування, самоосвіти, здобуття наукового 
ступеня або вищої освіти. Фінансування витрат здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел. 
Також підвищення кваліфікації здійснюється на безоплатній основі на підставі договорів про взаємне навчання 
співробітників університету та іншими закладами. Так у 2020 році на підставі договору про взаємне навчання з 
Харківським національним аграрним університетом пройшли підвищення кваліфікації на безоплатній основі 
викладачі: О. А. Овчаренко, В. П. Богомолова та інші. Університет постійно надає пропозиції щодо проходження 
підвищення кваліфікації за актуальними напрямами. Так у 2020 році викладачі О. А. Овчаренко, В. П. Богомолова 
та інші пройшли курси на платформі Promitheus «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах 
освіти» та «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». В університеті проводяться 
семінари-наради, консультації щодо акредитації ОП, зміцнення якості освітньої діяльності. Викладачі брали участь 
у семінарах Нац. агентства щодо акредитації ОП, створенню внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Для вдосконалення викладання в університеті проведено підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників щодо використання платформи Moodle та Office 365 у освітньому процесі. Викладачам рекомендуються 
безкоштовні он-лайн курси за актуальними напрямами, розміщені у вільному доступі на платформах Prometheus та 
Coursera. Завдяки участі у загально університетських грантових проектах викладачі мають можливість підвищувати 
свою кваліфікацію та педагогічну майстерність. 
Викладачі відзначаються грамотами та подяками від адміністрацією університету, представляються до 
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нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, 
грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення відповідно до Положення «Про заохочувальні 
відзнаки ЛНАУ» http://lnau.in.ua/fx2c. По закінченню навчального року, відповідно до Положення про критерії 
оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛНАУ (http://lnau.in.ua/o0nu), 
в університеті проводиться рейтингове оцінювання, до показників якого входить розвиток викладацької 
майстерності. Результати рейтингового оцінювання враховуються при підписанні контрактів з викладачами на 
новий термін, стимулюванні, матеріальному заохоченні, нагородженні, призначенні на інші посади тощо.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Матеріально-технічні ресурси забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання, 
умов навчання та побуту здобувачів, організації їх дозвілля. Університет має достатньо місць у гуртожитках для 
проживання студентів. Фінансування потреб ОП є достатнім та формується за рахунок, коштів дербюджету, 
юридичних та фізичних осіб. Значний вклад в розвиток матеріально-технічної бази здійснюється за рахунок 
міжнародних грантів. Так 11 серпня 2020 року Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» та ЛНАУ 
підписали грантову угоду бюджет якої склав 600 000 грн, в рамках якого закуплене обладнання для двох 
лабораторій дистанційного навчання (https://lnau.in.ua/проєкт-usaid-допоможе-лнау-розвивати-дист/?lang=ua). На 
сьогодні очікується отримання гранту на 1,5 млн. грн. для формування лабораторії Комп’ютерного моделювання 
динамічних систем (http://lgnau.edu.ua/international-projects/aheadeu/), яка буде оснащена потужним сервером, 
робочими станціями, програмним забезпеченням Ansys Research, 3d принтером. Бібліотечний фонд університету 
щорічно поповнюється новими надходженнями. Учасники освітнього процесу мають безкоштовний доступу до баз 
даних Scopus та Web of Science, ScienceDirect; університетського репозитарію. Кожна дисципліна має належне 
методичне забезпечення. В ОП використовується сучасне програмне забезпечення: Autodesk AutoCAD Architecture, 
Autodesk Revit, сімейство програм Ліра-САПР (Ліра-САПР, Мономах-САПР, ЕСПРІ, САПФІР – ліцензія №1/7505 на 
10 місць плюс 1 місце викладача), Ansys Academic. 

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 включає Автоматизовану систему управління навчальним процесом, до якої є доступ у кожного 
студента. Можливості дистанційного навчання реалізуються через програму Office 365 та платформу Moodle. У 
навчальних корпусах є вільний доступ до мережі Інтернет.
Студенти мають можливість проживати у гуртожитках, вільно та безкоштовно користуватися інфраструктурою 
університету: бібліотекою, аудиторним фондом, комп’ютерними класами, спортивними залами та майданчиками. 
Важливим елементом формування освітнього середовища є сприйняття студентів, як рівноправних партнерів. 
Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Правила%20внутрішнього%20трудового%20розпорядку%20ЛНАУ.pdf) 
викладачі зобов’язані додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів, запобігати будь-
якому насильству, булінгу. Відповідно до Кодексу корпоративної культури (https://lnau.in.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Кодекс-корпоративної-культури.pdf) викладачі зобов’язані підтримувати пропозиції 
студентів щодо вдосконалення навчального процесу, поважати думку студентства, проявляти в спілкуванні 
терпіння, стриманість та доброзичливість.
Для комунікації зі студентами в університеті працює «Скринька ідей», проводяться опитування,  відкрито «Освітнє 
кафе» - майданчик для обговорення актуальних питань (https://lnau.in.ua/вільний-простір-для-спілкування-осв-2).
Виявлення і врахування потреб та інтересів студентів здійснюється через взаємодію адміністрації університету зі 
студентським самоврядуванням.

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

ЛНАУ забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи 
психічне здоров’я) суворим дотриманням норм техніки безпеки, постійним реальним інструктуванням для 
викладачів та здобувачів вищої освіти, проведенням розмаїтих заходів, які стосуються надання домедичної 
допомоги, здорового способу життя, пожежної безпеки тощо. Так 10.11.2020 року проведена відкрита лекція з 
Начальником відділу пожежної безпеки Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Донецькій області Андрієм Вершиловим (https://lnau.in.ua/шановні-друзі-5/?lang=ua). Під час пандемії COVID-19 
поширюється інформація щодо захисту від коронавірусу (https://lnau.in.ua/памятка-як-захиститися-від-коронавір/?
lang=ua). 
Університет підтримує санітарно-технічний стан будівель і споруд на належному рівні, забезпечує їх відповідність 
протипожежним вимогам та нормативним документам.
В університеті працює Психологічна підтримка «Скринька довіри» (dovira@lgnau.edu.ua), інформація про яку 
знаходиться на офіційному сайті університету. Діє План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 
та/або будь-якому виду насильства в ЛНАУ на 2020-2021 н. р. 
(https://lnau.in.ua//DOCS/NormDocs/Наказ%20про%20затвердження%20плану%20заходів%20на%20запобігання%
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20булінгу.pdf).

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?

Освітню та організаційну підтримку студентів забезпечують деканат факультету та куратори академічних груп. 
Відповідно до Положення про куратора у ЛНАУ (http://lnau.in.ua/q1al) куратор забезпечує своєчасне надання 
допомоги студентам у період їхнього навчання в університеті, здійснює роз’яснення нормативно-правової бази 
освітнього процесу, статуту університету, правил внутрішнього розпорядку, правил проживання в гуртожитку, 
наказів і розпоряджень ректора щодо навчання, дозвілля та побуту студентів.
Забезпечення інформаційної підтримки здобувачів вищої освіти в університеті передусім передбачає своєчасне 
інформування студентів з освітніх та позаосвітніх питань. Сайт університету пропонує максимально доступне та 
оперативне інформування здобувачів вищої освіти. Значно підвищило рівень комунікацій впровадження в освітній 
процес додатків програмного пакету MS Office 365 та Автоматизованої систему управління навчальним процесом. 
Вся необхідна методична інформація міститься у дистанційних курсах навчальних дисциплін на платформі Moodle. 
Кожен студент має багатофункціональний кабінет, де є можливість дізнатись розклад занять, останні новини та 
повідомлення, результати семестрового контролю, заказати відомість перескладання успішності, довідку про 
навчання в університеті тощо. 
Консультативну підтримку здобувачів вищої освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії здійснює 
адміністрація факультету, кафедри та куратори академічних груп.
Соціальну підтримку здобувачів вищої освіти в університеті здійснює Центр патріотичного та культурно-
естетичного розвитку студентів, соціальних та гуманітарних проєктів.
Здобувачі вищої освіти мають академічну стипендію, а деяким категоріям студентів передбачена виплата соціальної 
стипендії.
В університеті діє студентське самоврядування (https://lnau.in.ua/forstudents/студентське-самоврядування), яке 
забезпечує захист прав та інтересів студентів, їх участь в управлінні університетом. Студентське самоврядування 
здійснюється студентами безпосередньо та через органи студентського самоврядування – студентську раду.
З метою забезпечення розгляду звернень здобувачів вищої освіти періодично проходить Дискусійний відкритий 
мікрофон «Зворотній зв’язок» де відбувається широке публічне обговорення актуальних, проблемних питань серед 
учасників освітнього процесу. 
Для можливості впровадження студентських ідей в університеті працює комунікативний майданчик «Скринька 
ідей» (http://lgnau.edu.ua/ideas-box).
Дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків надається право на використання Єдиного квитка, 
який забезпечує безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у 
громадському міському (приміському) транспорті.
Опитування фокус-груп засвідчує загальне задоволення якістю організації підтримки здобувачів вищої освіти, проте 
ідентифіковано потребу збільшити обсяг консультативної підтримки щодо формування індивідуальної освітньої 
траєкторії та подальшого працевлаштування.

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)

Порядок організації інклюзивного навчання визначається Положенням про організацію інклюзивного навчання 
осіб з особливими освітніми потребами в ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20організацію%20інклюзивного%20навчання.pdf). 
На початку складається облік здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, за необхідністю, через наказ 
ректора створюються інклюзивні групи. З урахуванням індивідуальних потреб здобувачів освіти, можливе навчання 
за індивідуальним планом або за індивідуальним графіком, який надається ректором за наявності рекомендації 
медичних установ. Персоніфікований освітній простір здобувачів вищої освіти із особливими освітніми потребами 
реалізується через платформу дистанційного навчання Moodle.
Здобувачі освіти, які відносяться до пільгової категорії отримують соціальну стипендію відповідно до Положення 
про порядок призначення і виплат стипендій у ЛНАУ (http://lnau.in.ua/x7in). 
В університеті розроблений та діє Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях) ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/інклюз%20Порядок%20супроводу.pdf).
Участь у проекті «Економічна підтримка Східної України» передбачає оновлення інфраструктури, зокрема 
реконструкцію навчальних корпусів з покращенням умов навчання та побуту для здобувачів з особливими 
потребами. 
Так студент групи БУД 301с Семченко М. М. – сирота, він отримує соціальну стипендію у розмірі 3405 грн. 

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?

ЛНАУ має чітку та зрозумілу політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій. Вони є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу, їх послідовно дотримуються під час реалізації ОП. 
У випадку конфліктної ситуації під час складання екзамену (заліку), за мотивованою заявою здобувача освіти або 
викладача, деканом факультету створюється комісія для проведення контрольного заходу, до якої входять: завідувач 
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кафедри, викладачі відповідної кафедри, представники деканату та Студентської ради.
Урегулювання конфлікту інтересів у ЛНАУ здійснюється відповідно до Антикорупційної програми ЛНАУ 
(http://lnau.in.ua/b8ws) за допомогою одного з нижченаведених заходів: усунення особи від виконання завдання, 
вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 
інтересів; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею 
певних дій або прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; перегляду обсягу службових 
повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи.
Для повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства на інформаційних стендах та на 
офіційному сайті ЛНАУ розміщено Скриньку довіри (dovira@lgnau.edu.ua). 
Відповідно до Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації у ЛНАУ 
(http://lnau.in.ua/4t0q) в університеті заборонені:  дискримінаційні висловлювання, утиски, мова ненависті.
Сексуальними домаганнями вважаються дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, 
непристойні/небажані пропозиції та/або зауваження, жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) 
або фізично (небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують чи ображають особу, яка перебуває у 
відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.
В університеті регулярно проводяться внутрішні інформаційні та просвітницькі компанії, спрямовані на підвищення 
рівня обізнаності трудового колективу та студентства щодо попередження будь-яких форм насильства та 
врегулювання конфліктних ситуацій.
Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ЛНАУ, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян». Розгляд скарг і звернень у ЛНАУ відбувається 
шляхом особистого прийому громадян керівництвом. Про результати розгляду скарг і звернень громадянин 
повідомляється письмово або усно, за його бажанням. Протягом періоду провадження освітньої діяльності за ОП 
конфліктних ситуацій 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 ЛНАУ регулюються 
наступними документами:
Положення про освітні програми ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20освітні%20програми%28у%20нр%29.pdf); 
Положення про гарантів ОП ЛНАУ (http://lnau.in.ua/611h);
Положення про проєктну, робочу групи ОП та групу забезпечення спеціальності ЛНАУ (http://lnau.in.ua/39fq); 
Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності ЛНАУ (http://lnau.in.ua/5nmz); 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ЛНАУ (http://lnau.in.ua/1bhh). 

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

Перегляд ОП здійснюється 1 раз на рік з метою їх удосконалення у формах оновлення або модернізації. 
Обґрунтовані зміни чи доповнення до освітньої програми вносяться, у разі необхідності. Порядок оновлення ОП 
наступний: 
1) проєктна група вносить обґрунтовані зміни до ОП;
2) нова редакція ОП розглядається та схвалюється на засіданні кафедри та вченій раді факультету;
3) ОП виноситься на громадське обговорення, відповідно до Положення про опитування щодо якості освітньої 
діяльності (http://lnau.in.ua/5nmz) проводиться опитування здобувачів освіти, випускників та роботодавців щодо 
якості навчання на ОП, збираються відгуки від стейкхолдерів;
4) протягом 1 тижня після громадського обговорення керівник проєктної групи оприлюднює на офіційному сайті 
таблицю пропозицій до ОП;
5) після громадського обговорення та врахування пропозицій керівник проєктної групи надає ОП та резенції на неї  
від стейкхолдерів до Ради з якості вищої освіти ЛНАУ;
6) у разі схвалення змін Радою з якості вищої освіти, ОП розглядає вчена рада ЛНАУ, яка може її затвердити, 
відхилити або направити на доопрацювання.  
Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОП (навчальному плані, матрицях, робочих 
програмах навчальних дисциплін, програмах практик і т.п.).
Навчальні плани також щорічно переглядаються. 
Раз на три роки проводиться моніторинг ОП, під час якого здійснюється опитування, анкетування, інтерв’ювання, 
моніторинг досягнення результатів, оцінювання ОП на відповідність критеріям забезпечення якості ОП тощо. За 
результатами моніторингу проєктною групою складається аналітичний звіт, який оцінюється Сектором 
ліцензування, акредитації та моніторингу якості освітніх послу ЛНАУ. Результати моніторингу слугують підставою 
для оновлення ОП.
Після останнього перегляду в ОП були внесені наступні зміни:
- у зв’язку із затвердженням стратегії розвитку ЛНАУ на 2020-2025 рр. яка має регіональне спрямування, внесені 
зміни до мети, компетентностей та програмних результатів навчання, що забезпечуватимуть отримання навичок і 
вмінь відновлення пошкоджених під час війни будівель;
- додана компетентність та програмний результат пов’язаний з підвищенням енергоефективності будівель;
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- змінена форма атестації з захисту кваліфікаційної роботи на захист дипломного проєкту, додана вимога його 
перевірки на плагіат та розміщення в репазитарії ЛНАУ;
- додана до обов’язкових освітніх компонентів дисципліна «Іноземна мова»;
- розширений перелік спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується під час реалізації ОП;
- зменшена кількість компетентностей на один освітній компонент;
- встановлений чіткій зв’язок між окремими компетентностями та програмними результатами;
- впроваджений перелік дисциплін вільного вибору здобувача освіти.

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

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості 
наступним чином:
- проведення опитування щодо якості ОП;
- проведення опитувань щодо змісту конкретних дисциплін;
- робочі наради зі студентами різних курсів;
- запрошення на засідання кафедри;
- участь у вченій раді факультету, раді з якості ЛНАУ, вченій раді ЛНАУ.
Так, під час опитування у 2020 році студенти запропонували більш широко використовувати інформаційні 
технології у навчальному процесі. Нами було вдосконалено використання під час навчання пакету програм Office 
365, отримана ліцензія на програму для будівельних розрахунків ЛіраСАПР, впроваджено у навчальний процес 
використання програму Ansys, MathCad express, програму будівельного інформаційного моделювання Autodesk 
Revit. Представник студентського самоврядування, дисципліна «Іноземна мова» була додана до обов’язкових 
освітніх компонентів після відповідної пропозиції старости групи БУД71 Кузнєцова В. Д. під час обговорення ОП на 
засіданні кафедри. 

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

Діяльність Студентського самоврядування регламентується  Положенням «Про
студентське самоврядування ЛНАУ» https://lnau.in.ua/DOCS/Polozhennya_pro_stud_radu.pdf. Студентське 
самоврядування бере участь у процесі періодичного перегляду ОП та інших процедурах забезпечення її якості через 
включення його представників до складу вченої ради факультету, вченої ради університету, ради з якості вищої 
освіти, інших робочих та колегіальних органів університету. До функцій студентського самоврядування входить збір, 
аналіз та узагальнення зауважень та пропозицій від студентів щодо організації навчального процесу, а також 
винесення їх на розгляд під час засідань колегіальних органів університету. Студентське самоврядування приймає 
участь в розробці анкет та допомагає організовувати опитування здобувачів освіти щодо якості освітньої програми. 
Представники студентського самоврядування запрошуються на засідання кафедри під час розгляду нової редакції 
ОП. Конструктивні, обґрунтовані пропозиції вносяться до ОП. 
Здобувачі освіти проходять анонімні опитування щодо якості навчання за окремими освітніми компонентами в їх 
дистанційних курсах. Результати опитування викладачі враховують у своїй подальшій роботі.

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

Університетом проводиться регулярні опитування щодо якості ОП, в яких приймають участь роботодавці. Також 
роботодавці пишуть рецензії на ОП, під час розгляду ОП запрошуються на засідання кафедри. Зауваження та 
пропозиції роботодавців особливо важливі, адже університет саме для них готує кадри. Так у перегляді ОП у 2020 
році прийняли участь директор ТОВ «Оквін-5» Мельник Д. С., директор ТОВ «АБІЄ» Дмитриєв І. С. та директор ПП 
«Ресурс» Віхляєв П. Т. У наданій рецензії Віхляєв П. Т. запропонував підсилити регіональну спрямованість ОП, а 
також включити до ОП дисципліну з енергоефективності будівель. Регіональна спрямованість була врахована, а 
замість окремої дисципліни, за пропозицією представника іншого роботодавця Левадної С. І., була введена окрема 
компетентность та програмний результат навчання. Під час розгляду ОП, в засіданні кафедри взяли участь 
головний інженер проєкту ТОВ «ПАНПРОЕКТ» Левадна С. І., яка запропонувала ввести компетентность пов’язану з 
проектуванням енергоефективних будівель, а також директор ПП «ДОМРЕМБУД-3» Сосницький І. В., який 
запропонував замінити в атестації кваліфікаційну роботу на дипломний проєкт. Пропозиції були враховані.

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

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП 
здійснюється як в межах централізованої системи – Сектором кар’єри, професійного розвитку та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти ЛНАУ, так і гарантом освітньої програми спільно із представниками фахової 
кафедри.
Інтерес представляють як відсоток працевлаштованих та траєкторія успіху випускників, так і зворотній зв'язок щодо 
якості освітнього процесу, зокрема практична придатність освітніх компонентів, значення програмних результатів 
навчання в професійній діяльності, пропозиції щодо змін у ОП.
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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?

Процедури внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті регулюються Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти в Луганському НАУ (http://lnau.in.ua/1bhh). Відповідно до нього 
організація внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюється на п’яти рівнях: університетському, 
факультетському, кафедральному, студентському та викладацькому. 
Під час формування індивідуальної освітньої траєкторії студенти мали змогу обрати дисципліну лише з 
запропонованої пари, що значно звужувало їх можливості. У 2019 році на університетському рівні була змінена 
процедура обрання дисциплін вільного вибору, був сформований більш широкий список вибіркових дисциплін.
Освітня компонента «Іноземна мова» до 2020 року була виключно дисципліною вільного вибору, на студентському 
рівні було запропоновано перенести її до обов’язкових освітніх компонент, на кафедральному рівні ця компонента 
була перенесена, а на університетському рівні затверджені запропоновані зміни.
У 2020 році на університетському рівні була прийнята нова стратегія розвитку ЛНАУ на 2020-2025 роки, яка 
спрямована на підготовку фахівців для Донецької та Луганської областей, тобто був підсилений регіональний 
контекст. На кафедральному рівні під час перегляду ОП із залученням представників роботодавців були 
проаналізовані особливості регіону, зроблено висновки про необхідність підсилення елементів, що забезпечують 
знання, розуміння та вміння з реконструкції будівельних об’єктів. Проєктною групою були розроблені необхідні 
зміни, схвалені на кафедральному рівні та затверджені на університетському рівні.
У 2020 році, на студентському рівні, під час анкетування студентів була виявлена недостатня якість впровадження 
інформаційних технологій в освітній процес. Тому на університетському рівні були отримані ліцензії на 
спеціалізоване програмне забезпечення (ЛІРА-САПР, Autodesk Revit, Ansys), а на викладацькому рівні це програмне 
забезпечення впроваджене в освітній процес. Крім того, на викладацькому рівні проводиться робота з 
вдосконалення використання технологій дистанційного навчання та інших інформаційних технологій в освітньому 
процесі.

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 ОП проводиться вперше.

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

Учасники академічної спільноти систематично залучаються до процедури внутрішнього забезпечення якості ОП на 
всіх етапах освітнього процесу. Даний процес регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти в ЛНАУ та Положенням про опитування щодо якості освітньої діяльності ЛНАУ.
Організаційні та інші питання щодо внутрішнього забезпечення якості ОП регулярно розглядаються на засіданнях 
кафедри, вченій раді факультету, Раді з якості ЛНАУ та вченій раді ЛНАУ. Зауваження, які виникають в процесі 
обговорення існуючих положень та процесів, фіксуються у вигляді введення в дію нових або зміни вже існуючих 
нормативних актів та враховуються у подальшій роботі кафедри. До процесу забезпечення якості ОП долучаються 
також і представники академічної спільноти інших ЗВО. Так під час атестації випускників, голови екзаменаційних 
комісій у Звіті вказують зауваження та пропозиції щодо підвищення якості освітнього процесу, які потім 
обговорюються на засіданні кафедри, вченій раді факультету та враховуються у подальшій роботі.

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

Внутрішнє забезпечення якості освіти знаходиться у сфері відповідальності ректора університету, проректорів, 
Вченої ради, Ради з якості вищої освіти, навчального відділу інших підрозділів.
Вчена рада: визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності; 
визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; затверджує нормативні 
документи, освітні програми та навчальні плани; оптимізує структуру університету.
Рада з якості вищої освіти: розробляє нормативні документи та механізми реалізації стратегії розвитку університету; 
здійснює експертизи освітніх програм; проводить аналіз забезпечення освітнього процесу необхідними ресурсами; 
аналізує кадрове забезпечення, стан та якість освітнього процесу.
Навчальний відділ: організація навчального процесу; координація структурних підрозділів.
Кафедри, факультети/інститути: вдосконалення навчальних дисциплін, освітніх програм та якості викладання, 
співпраця з виробництвом, профорієнтація.
Відділ по роботі з іноземними громадянами: організація закордонних практик.
Центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів, соціальних та гуманітарних проєктів: створення 
можливостей для самореалізації та персонального зростання. 
Центр проєктної діяльності та стратегічного розвитку: робота з грантовими проєктами щодо покращення 
матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. 
Студентське самоврядування: просування студентських ініціатив, участь у забезпеченні якості та прийнятті 
важливих рішень.

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

 У ЛНАУ визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов'язки всіх учасників освітнього 
процесу, вони регламентуються нормативними документами, які знаходяться на офіційному сайті ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/official), центральними є наступні документи:
- Статут ЛНАУ (http://lnau.in.ua/q1u9);  
- Правила внутрішнього трудового розпорядку ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Правила%20внутрішнього%20трудового%20розпорядку%20ЛНАУ.pdf); 
- Положення про організацію освітнього процесу Луганського НАУ (http://lnau.in.ua/w3dd);
- Положення про студентське самоврядування ЛНАУ (https://lnau.in.ua/DOCS/Polozhennya_pro_stud_radu.pdf)
тощо.

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

Сторінка проєктів ОП 
https://lnau.in.ua/якість-освіти/громадське-обговорення-освітніх-про/проєкт-громадського-обговорення-опп
Проєкт ОП «Будівництво та цивільна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
https://lnau.in.ua//DOCS/HromadskeObgovorennia/2021/%D0%9E%D0%9F_192%D0%B1%D1%83%D0%B4_2021.docx

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

https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/ОПП%20Будівництво%20та%20цивільна%20інженерія.%20Бакалавр%20з%20будівництва%20та%20ціві
льної%20інженерії.pdf?_t=1604925050

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП "Будівництво та цивільна інженерія": 
1. Урахована специфіка проєктування і будівництва будівель та споруд, а також потреба в інженерах-будівельниках у 
регіоні.
2. Ураховані вимоги НРК. Вимоги до результатів навчання наближені до сучасних тенденцій спеціальності 192 
"Будівництво та цивільна інженерія". При визначенні програмних компетентностей урахований широкий діапазон, 
тому випускники можуть працевлаштовуватися і бути конкурентоспроможними.
3. Надання кожної компетентності здійснюється декількома освітніми компонентами, таким чином компетентності 
постійно розвиваються впродовж навчання.
4. Перерозподіл кредитів і місце деяких освітніх компонентів у логічно-структурній схемі відбувся на основі аналізу 
власного досвіду, а також аналізу ОП відповідної спеціалізації провідних будівельних ЗВО України та світу: 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, Харківського національного університету 
будівництва та архітектури, Полтавського національного технічного університету, Національного транспортного 
університету, Imperial College London, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
5. ОП виконується в сучасному інформаційному середовищі, що включає дистанційні курси на платформі Moodle, 
використання додатків пакету MS Office 365 (Teams, OneDrive, Outlook тощо).
6. Контрольні заходи передбачають проміжний та підсумковий контроль, що підвищує об’єктивність оцінювання та 
забезпечує формування та корекцію індивідуальних траєкторій навчання під час освітнього процесу.
7. Впроваджено сучасне спеціалізоване програмне забезпечення, в тому числі з реалізації технологій будівельного 
інформаційного моделювання.
Слабкі сторони: 
1. Низька активність викладачів та здобувачів вищої освіти у програмах академічної мобільності.
2. Мала кількість іноземних студентів у контингенті здобувачів ОП.
3. Недостатній рівень впровадження дуальної форми навчання.

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

Упродовж трьох років планується:
1. Виконати корегування змісту цілей, компетентностей, програмних результатів навчання та компонент ОП 
"Будівництво та цивільна інженерія" відповідно до очікуваного Стандарту вищої освіти зі спеціальності 192 
"Будівництво та цивільна інженерія".
2. Розширити партнерські відносини із спорідненими освітніми та науковими установами в галузі будівництва, в 
тому числі закордонними.
3. Сприяти обміну студентами, на основі двосторонніх договорів між ЛНАУ та закладами вищої освіти зарубіжних 
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країн-партнерів.
4. Розширити бази практик на будівельних підприємствах та в організаціях Луганської та Донецької областей.
5. Сприяти випускникам у фаховому працевлаштуванні.
6. Наростити науково-педагогічний потенціал викладачів кафедри. Розширити можливості міжнародного 
стажування викладачів кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою.
7. Створити мультидисциплінарну лабораторію на базі кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою.
8. Активне залучення здобувачів вищої освіти в якості співвиконавців науково-дослідної тематики кафедри.

 

 
          
  

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: Подольський Ростислав Юрійович

Дата: 24.03.2021 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

Філософія навчальна 
дисципліна

РП_Філософія_192.pdf 6CDRFrXb2/t9quvZXajeOV
vHI5HAJ+WDJhMV3eJ72

d4=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Метрологія і стандартизація навчальна 
дисципліна

РП_Метрологія_і_стан
дартизація_192.pdf

P9KO4Nd9O9IAAczxQ8Vz
DiCB4clB5ooszIzB7YsbU5w

=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Інженерні мережі навчальна 
дисципліна

РП_Інженерні_мережі_1
92.pdf

7MOblUhDE16Y6N2f5jXvY
zkIW4zVWG3TJZXhJU7qei

U=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Будівельні конструкції навчальна 
дисципліна

РП_Будівельні_конструк
ції_192.pdf

CwMjnMwfsfGuA345JTlU8
IGLxirdjZqK72gYyISyL7c=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Технологія будівельного 
виробництва

навчальна 
дисципліна

РП_Технологія_будівльно
го_виробництва_192.pdf

mcynq7G79XE1QLF7FfbP0
BompGtXVsG4hQAEnw4K

eIU=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Зведення і монтаж будівель 
та споруд

навчальна 
дисципліна

РП_Зведення_і_монтаж
_будівель_та_споруд_19

2.pdf

Jg/jISUISF4/bZdga/jMmJv
cx/YT0hW5DQxqFT96NB

M=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Організація будівництва навчальна 
дисципліна

РП_Організація_будівни
цтва_192.pdf

pBzNNOs9UR8WEoopUcY
kB+FN0Y/cj+XYwBxYD7y

FdkQ=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Виробнича база будівництва навчальна 
дисципліна

РП_Виробнича_база_192
.pdf

0K+/iYwTTJO/uNkj2pJGk
OQ3lCSpksZ+pUm8pBfUl5

g=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Будівельна техніка навчальна 
дисципліна

РП_Будівельна_техніка_
192.pdf

eJVlSPXym5MAJ9WpnnDi
UppQmq8plwMl96aBwno0

fb0=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Системи автоматизованого 
проєктування в будівництві

навчальна 
дисципліна

РП_Системи_автомати
зованого_проектування

_192.pdf

+J584v32ni06RThZUErgpv
EV0RKk7VHIwXvdj1IuC/A

=

Комп’ютерний клас (8 ПК, 2018 рік), 
програмне забезпечення:  Office 365, 
Autodesk AutoCAD 2020 (Академічна 
ліцензія), Autodesk AutoCAD Architecture 
2020 (Академічна ліцензія), Ліра САПР 
2020, МАНОМАХ-САПР 2016, Сапфір-3D 
2020 - Ліцензія №1/7505 на 10 місць + 1 
локальне місце викладача

Залізобетонні та кам’яні 
конструкції конструкції

навчальна 
дисципліна

РП_Залізобетонні_і_кам
яні_конструкції_192.pdf

di5h+0e5Zm/XOQ7d1YJ1M
RwmqwTOQmXL2PekMhk

Q3JY=

Програмне забезпечення:  MS Office 365, 
Autodesk AutoCAD 2020 (Академічна 
ліцензія)

Металеві конструкції навчальна 
дисципліна

РП_Металеві_конструк
ції_192.pdf

AvplxxPd4bnmI6hLZzUaY
R56VwzzgfZo2kRovWq3kF

o=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Будівельне 
матеріалознавство 
(практикум)

практика Прогр_НП_Буд_матеріа
лознавство_(практикум

)_192.pdf

nza3gfmZjJGDi1/e4Bj0J9V
hSJrr5PzmzvYIGVIG6zs=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Інженерна та комп’ютерна 
графіка (практикум)

практика Прогр_НП_Інженерна_
та_комп_графіка_(прак

тикум)_192.pdf

OcJ6d1J6qxwXTiyihOusF2
MHtxSDWbp0DgK8OMH0

DCM=

Програмне забезпечення:  MS Office 365, 
Autodesk Revit (Академічна ліцензія)

Виробнича практика практика Прогр_ВП_Виробнича 
практика_192.pdf

vtQ7Zbuygu6irssqfwXTbBd
0mHmW7KCJQZrJ0q/lKG

U=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Вища математика навчальна 
дисципліна

РП_Вища_математика
_192.pdf

mmWFRuTyZpZCmtt30uG
mdEeovaiSu368/nsQqTOJ

KDA=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Інженерна геодезія 
(практикум)

практика Прогр_НП_Інженерна_г
еодезія_(практикум)_19

2.pdf

xd5UVLOcpYdSr3k1scDdk
DyLEq0JSm83Tc0rl/8Y4vE

=

Програмне забезпечення:  MS Office 365, 
геодезичного обладнання: теодоліт 2т5к, 
нівелір НВ3, лазерна рулетка SNDWAY SW-
T100

Будівельна механіка 
(спецкурс)

навчальна 
дисципліна

РП_Будівельна_механіка
_(ск)_192.pdf

YjtAF8aR2YACM79Doiqdfo
8n+RhC4H7vEeR54qwNV

Xk=

Комп’ютерний клас (8 ПК, 2018 рік), 
Програмне забезпечення:  Office 365, PTC 
MathCad Express, ANSYS Academic, Ліра-
САПР 2020 - Ліцензія №1/7505 на 10 місць + 
1 локальне місце викладача), Ansys 
(академічна ліцензія), MathCad Express 
(безкоштовна версія)

Архітектура будівель і споруд навчальна 
дисципліна

РП_Архітектура_будіве
ль_і_споруд_192.pdf

jjL9yuqbpPh8DdxGza5HrA
2s2EfSOMdIICmreCvKW9

M=

Комп’ютерний клас (8 ПК, 2018 рік), 
програмне забезпечення:  Office 365, 
Autodesk AutoCAD 2020 (Академічна 
ліцензія), Autodesk AutoCAD Architecture 
2020 (Академічна ліцензія)

Економіка будівництва навчальна 
дисципліна

РП_Економіка_будівниц
тва_192.pdf

eOP6xZ7PKfK/IMcra9cmX
AiSLtKXNKLIBZrvY4A7SJ

E=

Програмне забезпечення:  MS Office 365



Планування міст і транспорт навчальна 
дисципліна

РП_Планування_міст_і
_транспорт_192.pdf

1LHGjYaw1GXKXLO78WB
VdJtohU3ldngvmSVOVTyZ

KPM=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Українська мова навчальна 
дисципліна

РП_Українська_мова_19
2.pdf

hxwOK5qJvUKs+Ze6b+r7b
yLDZfA9U3Vyux0OpgDJyx

U=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Історія України та 
української культури

навчальна 
дисципліна

РП_Історія_України_та
_укр_культури_192.pdf

yqrYONHzMIxzafd7RdHT0
ynGlprSkL5nlfN+TgHaQAk

=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Хімія навчальна 
дисципліна

РП_Хімія_192.pdf EE7kbpdjGMqoqUWDOIop
G1Q3DxL/9MfnVkHgwyW

UHJI=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 од.,
Програмне забезпечення MS Office 365
Проектор Acer X1123HP (2020 р.) 1 од.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 од.
Лабораторне обладнання, лабораторний 
посуд та реактиви

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

РП_Іноземна_мова_192.
pdf

MdU5YoX2UyGKfWhKa2q
23AYFaNmvKh/4BGNlVz1a

Gws=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Фізика навчальна 
дисципліна

РП_Фізика_192.pdf OlAYMUcJrh9ZGg261tk1XP
qC2VSde6l5IX+sjp0W51k=

Комп’ютерний клас (8 ПК, 2018 рік), 
програмне забезпечення:  Office 365, 
віртуальні електронні лабораторні 
роботи

Інформатика та 
інформаційні технології

навчальна 
дисципліна

РП_Інформатика_та_ін
формаційні_технології_1

92.pdf

flaWYk6Nx+h2fddOu5+A/
HSsnxeeri0supitwRuBZp8

=

Комп’ютерний клас (8 ПК, 2018 рік), 
програмне забезпечення:  Office 365 та 
Libre Office, ОС класу Linux, архіватор 
WinRAR 5.91, антивірусне ПЗ, браузери 
Opera, Google Chrome, Firefox

Екологія навчальна 
дисципліна

РП_Екологія_192.pdf M3MC8cREWWXcUf8/qhe
74AfHzCeNoYaFJpIQ+2CSl

uY=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Охорона праці навчальна 
дисципліна

РП_Охорона_праці_192.p
df

hdhk89XUACnpyitKCJgaN
WIHtwqvCoRYJYuk6PcyAS

M=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 од., 
Програмне забезпечення MS Office 365, 
Проектор Acer X1123HP (2020 р.) 1 од., 
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 од

Інженерна та комп’ютерна 
графіка

навчальна 
дисципліна

РП_Інженерна_та_комп
_графіка_192.pdf

Ra5cmFpoDCLcXgapVLH8
d31ZkruevfeUnzC0nunY7js

=

Комп’ютерний клас (8 ПК, 2018 рік), 
програмне забезпечення:  Office 365, 
Autodesk AutoCAD 2020 (Академічна 
ліцензія), Autodesk AutoCAD Architecture 
2020 (Академічна ліцензія)

Теоретична механіка навчальна 
дисципліна

РП_Теоретична 
механіка_192.pdf

r1gX5h9JCjSE3G8ioVeReP
XbgVpQMpSufG8PMzFDq

+g=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Будівельна механіка навчальна 
дисципліна

РП_Будівельна_механіка
_192.pdf

ess1QIrhVbxILJPQb0LwjUx
vfsuIa45E+FOLPgCwvAY=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Опір матеріалів навчальна 
дисципліна

РП_Опір_матеріалів_19
2.pdf

7IimWByghjNufADWL/cIY
hvNjfkkUXU4NBCXXsrSPT

s=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Будівельне 
матеріалознавство

навчальна 
дисципліна

РП_Будівельне 
матеріалознавство_192.

pdf

dgwz/Zv9M06zHmooMHji
xGSJi9qEA+1RNk0A6wEgv

QM=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Інженерна геологія навчальна 
дисципліна

РП_Інженерна_геологія_
192.pdf

nJW9Nm53jAULEP78udh
KcbSQBkaarsYuQI/KvkrDi

Vg=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Основи і фундаменти навчальна 
дисципліна

РП_Основи_і_фундамен
ти.pdf

Ye6scZWkZ7KyZTVaJNdm
QvL6pt9kOpvBlvkoY1je8a0

=

Програмне забезпечення:  MS Office 365

Інженерна геодезія навчальна 
дисципліна

РП_Інженерна_геодезія_
192.pdf

OyCFlVYIRcMLBcqxpVB1n
4/qiVJUffVEpqPpLvdZOV8

=

Програмне забезпечення:  MS Office 365, 
геодезичного обладнання: теодоліт 2т5к, 
нівелір НВ3, лазерна рулетка SNDWAY SW-
T100

 
* 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 

викладач
а

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

177733 Березенко 
Катерина 
Сергіївна

ст. викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 
державний 

педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2003, спеціальність: 

010103 Бiологiя. 

15 Хімія Дисципліна викладається з 
урахуванням професійної 
кваліфікації викладача: 
1. Досвід практичної роботи 
за спеціальністю 15 років 
2. Підвищення кваліфікаціі: 
1) Харківський національний 
аграрний університет ім. В. В. 
Докучаєва. Тема: 
«Неорганічна Хімія. 



Хімія, Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
7.09010101 

агрономія, Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
7.03060101 

менеджмент 
організацій і 

адміністрування, 
Диплом магістра, 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2003, спеціальність: 

070402 Бiологiя

Органічна хімія» (180 
годин). Свідоцтво про 
Підвищення кваліфікації ХН 
№0015 від 30.10.2020 року. 
2) Міжнародне підвищення 
кваліфікації (Вебінар) 
наукових, науково- 
педагогічних працівників 
ЗВО та працівників закладів 
середньої освіти на тему: 
«Онлайн навчання як 
нетрадиційна форма сучасної 
освіти на прикладі 
платформи Moodle», з 
дисциплін «Неорганічна та 
органічна хімія», «Біохімія з 
основами фізичної та 
колоїдної хімії», «Загальна 
екологія та неоекологія», 
09.11- 16.11.2020 р. (м. 
Люблін, Республіка Польща). 
45 годин. Сертифікат: ES № 
2379/2020 від 16.11.2020 
3. Участь у конференціях: 
Участь у ІІ Міжнародній 
науково-практичній 
інтернет-конференції ІІ 
Шкловські читання 
«Проблеми сучасних 
природничо-математичних 
наук та методик їх 
викладання». – Глухів, 28 – 
29 жовтня 2020 р. 
Сертифікат НВ 381/203. 
4. Публікації: 
Oleg Proskurn in, Kateryna 
Berezenko, Iryna Kyrpychova, 
Yana Honcharenko, Anatoly 
Jurchenko Improvement of the 
model of trans for mation of 
nitrogen-containing 
substances in a water body for 
the solution of nature 
management problem / 
EUREKA: Life Sciences, 2017, 
№3. – С. 50-56. Index 
Copernicus. 
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп.:1, 
8, 1 0, 13, 17 Ліцензійних 
умов.

136172 Богомолова Віра 
Павлівна

Старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом молодшого 
спеціаліста, 
Глухівський 

технікум 
гідромеліорації, 

електрифікації с/г 
ім. Ковпака, рік 

закінчення: 1976, 
спеціальність:  
промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут механізації 
та електрифікації 

сільського 
господарства, рік 
закінчення: 1984, 

спеціальність:  
механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

спеціаліста, 
Харківський 
державний 
технічний 

університет 
сільського 

господарства, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність:  
філософія 
людського 

спілкування і 
менеджмент

18 Економіка 
будівництва

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобильно-дорожний 
університет,центр 
підвищення кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної освіти. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12СПВ 102855 
від  11.12.2020 р. Випускна 
робота на тему "Порядок 
проведення та економічний 
механізм здійснення 
екологічної експертизи" 
10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідотство про підвищення 
кваліфікації ХН №0027. 
Випускна робота "Технічні 
характеристики будівельних 
матеріалів. Їх використання у 
ремонтно-будівельному 
господарстві", 02.11-
11.12.2020 року.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи 43 
роки. 
1) З 1976р.  по 
1978р.Туркмендержбудпроек
т. м. Ашхабад, на посаді 
майстра будівельника. 2) З 
1978р. по 1998р.  Житлово-
комунальне господарство 
м.Харків, на посаді ст. 
інженер,  ТОВ 
«Южспецатомєнергомонтаж
» м.Харків. на посаді 
керівника житлово-
комунального відділу. 
3) З 1998року по 2014р. на 
посаді ст. викладача кафедри 
«Охорона праці та безпека 
життєдіяльності» ХНТУс.г. 
ім. П. Василенка. 
4) З 2014року по теперішній 
час - ЛНАУ
3. Основні публікації
1) Богомолова В. П. Про 
взаємодію затискного 
транспортера коноплежатки 



зі стеблом [Текст] 
/В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, 
Є.О.Маринченко. // Вісник  
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2016. – Вип.179. 
«Сучасні напрямки 
технології та механізації 
процесів переробних і 
харчових виробництв». – 
Харків: КП «Міська 
друкарня».   С.45-53 (Фахове 
видання)
2) Богомолова В. П. 
Дослідження фізико-
механічних властивостей 
стебел конопель [Текст] / 
В.О.Гридякін, 
Є.О.Маринченко, 
В.П.Богомолова // Вісник 
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2015. - Вип. 166.  
«Сучасні напрямки 
технології та механізації  
процесів  переробних і 
харчових виробництв». – 
Харків: КП «Міська 
друкарня». -  С.260-267 
(Фахове видання)
3) Богомолова В. П. 
Дослідження жнивного 
пристрою 
коноплезбиральних машин 
[Текст] /В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, //Інженерія 
переробних і харчових 
виробництв. –2016. - №1(2). - 
Харків:  ТОВ «Планета-
Прінт».-  С.51-53 (Фахове 
видання)
4)Богомолова В.П. Огляд 
сучасних будівельних 
матеріалів, що відповідають 
сучасним вимогам інвесторів 
в будівництві// Зб. 
матеріалів звіт. науково-
практ. конф. Луган. нац. 
аграр. ун-ту (м. Харків, 26 
лютого 2020 р.), 2020. - С. 
84-87
5) Богомолова В. П. Вплив 
якості будівельних 
матеріалів на місце 
існування і здоров'я людини 
/ В. П. Богомолова, М. М, 
Маслянко // Зб. матеріалів 
звіт. науково-практ. конф. 
Луган. нац. аграр. ун-ту, 28 
лютого  (м. Харків, 01 
березня 2019 року) / Луган. 
нац. аграр. ун-т. - Х.: ФОП 
Бровін В. П. 2019. - с. 51-53. 
6) Богомолова В. П. 
Вторинна переробка 
будівельних відходів –
додатковий прибуток  / В. П. 
Богомолова // Збірник 
матеріалів звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 
(Харків, 20-23 лютого 2018 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Харків: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. - с. 84-86.
4. Навчально-методичні 
розробки
1. Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 
інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр»  /укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ:ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2. Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: 
ЛНАУ,2020.-41с. 



3. Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: ЛНАУ. – 
2020. – 43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 2, 3, 
8, 13, 17, 18 Ліцензійних 
умов.

368681 Лугова Тетяна 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом кандидата 
наук ДK 013160, 

виданий 28.03.2013

21 Іноземна мова Базова освіта:
Горлівський державний 
педагогічний інститут (1997), 
спеціальність  Англійська 
мова та література, 
кваліфікація вчитель 
англійської мови  і 
української мови та 
літератури (ЛВ ВС № , 
006891 від 19.06.1997 р.);

Підвищення кваліфікації:
Харківський національний 
аграрний університет ім. В.В. 
Докучаєва, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
12СПК 870021, «Особливості 
дистанційного навчання 
іноземним мовам в аграрних 
вишах», 180 годин, 
11.12.2020 р.  

Відповідно до пункту 30 
Постанови КМУ «Про 
затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої 
діяльності» від 30 грудня 
2015 р. № 1187 відповідає 
вимогам таких підпунктів: 2, 
13, 15, 17

370125 Бакін Павло 
Ілліч

старший 
викладач, 
Суміщення

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 
092101 Промислове 

i цивiльне 
будiвництво, 

Диплом магістра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
8.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво

5 Інженерна та 
комп’ютерна 
графіка

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет. Свідоцтво 12спв 
№102856. від 10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво ХН №0028. Тема 
роботи "Інженерне 
обладнання систем 
газопосточань будівель", 
02.11-11.12.2020 року.
3) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
14.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/65ef18989227
4976a5f247e51c4d0ab5.
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 16.02.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/25f4516c03a6
4bd895e80d2b80f9521d.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи -10 
років.
1) З 2010 по 2014р ДП 
«НДІБК» на посаді інженера 
в лабораторій вогнестійкості 
будівельних конструкцій
2) З 2014 по теперішній час –  
ЛНАУ, ст. викладач
3. Основні публікації
1) Бакін П. І. Модифікація 
акрилових клейових 
композицій для з'єднання 
будівельних конструкцій / 
О.М. Пустовойтова, Хусаїн 
Каїс, П.І. Бакін // Матеріали 
IV Міжнародної науково-
технічної конференції 



"Ефективні технології в 
будівництві". - Київ: КНУБА, 
2019. - с. 108-109.
2) Бакін П. І. Практична 
реалізація уточнених методів 
розрахунку будівельних 
конструкцій на 
вогнестійкість / Фесенко О. 
А., Байтала Х. З., Бакін П. І., 
Донець Т. П. // Збірник тез 
доповідей ІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції "Агроінженерія: 
сучасні проблеми та 
перспективи розвитку" (7–8 
листопада 2019 року) 
присвячена 90-й річниці з 
дня заснування механіко-
технологічного факультету 
НУБіП України, м.Київ -238 
с.
3) Бакін П. І. Розрахунок 
залізобетонної плити 
перекриття на вогнестійкість 
уточненими методами / Х.З. 
Байтала, П.І. Бакін, Т.П. 
Донець, О.А. Фесенко 8-а 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Проблеми надійності та 
довговічності інженерних 
споруд і будівель на 
залізничному транспорті», 
Харків, 20-22 листопада 2019 
р.: Тези доповідей. Ч.2. - 
Харків: УкрДУЗТ, 2019. - с 25.  
4) Бакін П. І. Теплофізичні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін // Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (26 лютого 2020 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020] . –  c. 70-
74.
5) Бакін П. І. Усадочно-
температурні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін, А. В. Бутенко   // 
Збірник матеріалів науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету (м. 
Харків, 28 лют. – 1 берез. 
2019 р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Х.: ФОП 
Бровін В. П., 2019. – c. 53-55.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 
інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ: ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2) Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020.-
41с. 
3) Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020. – 
43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 8, 
13, 14, 17, 18 Ліцензійних 
умов.



136172 Богомолова Віра 
Павлівна

Старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом молодшого 
спеціаліста, 
Глухівський 

технікум 
гідромеліорації, 

електрифікації с/г 
ім. Ковпака, рік 

закінчення: 1976, 
спеціальність:  
промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут механізації 
та електрифікації 

сільського 
господарства, рік 
закінчення: 1984, 

спеціальність:  
механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

спеціаліста, 
Харківський 
державний 
технічний 

університет 
сільського 

господарства, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність:  
філософія 
людського 

спілкування і 
менеджмент

18 Будівельне 
матеріалознавство

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, центр 
підвищення кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної освіти. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12СПВ 102855 
від  11.12.2020 р. Випускна 
робота на тему "Порядок 
проведення та економічний 
механізм здійснення 
екологічної експертизи" 
10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ХН №0027. 
Випускна робота "Технічні 
характеристики будівельних 
матеріалів. Їх використання у 
ремонтно-будівельному 
господарстві", 02.11-
11.12.2020 року.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи 43 
роки. 
1) З 1976р.  по 
1978р.Туркмендержбудпроек
т. м. Ашхабад, на посаді 
майстра будівельника. 2) З 
1978р. по 1998р.  Житлово-
комунальне господарство м. 
Харків, на посаді ст. інженер,  
ТОВ 
«Южспецатоменергомонтаж
» м. Харків. на посаді 
керівника житлово-
комунального відділу. 
3) З 1998року по 2014р. на 
посаді ст. викладача кафедри 
«Охорона праці та безпека 
життєдіяльності» ХНТУСГ 
ім. П. Василенка. 
4) З 2014року по теперішній 
час - ЛНАУ
3. Основні публікації
1) Богомолова В. П. Про 
взаємодію затискного 
транспортера коноплежатки 
зі стеблом [Текст] 
/В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, 
Є.О.Маринченко. // Вісник  
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2016. – Вип.179. 
«Сучасні напрямки 
технології та механізації 
процесів переробних і 
харчових виробництв». – 
Харків: КП «Міська 
друкарня».   С.45-53 (Фахове 
видання)
2) Богомолова В. П. 
Дослідження фізико-
механічних властивостей 
стебел конопель [Текст] / 
В.О.Гридякін, 
Є.О.Маринченко, 
В.П.Богомолова // Вісник 
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2015. - Вип. 166.  
«Сучасні напрямки 
технології та механізації  
процесів  переробних і 
харчових виробництв». – 
Харків: КП «Міська 
друкарня». -  С.260-267 
(Фахове видання)
3) Богомолова В. П. 
Дослідження жнивного 
пристрою 
коноплезбиральних машин 
[Текст] /В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, //Інженерія 
переробних і харчових 
виробництв. –2016. - №1(2). - 
Харків:  ТОВ «Планета-
Прінт».-  С.51-53 (Фахове 
видання)
4)Богомолова В.П. Огляд 
сучасних будівельних 
матеріалів, що відповідають 
сучасним вимогам інвесторів 
в будівництві// Зб. 
матеріалів звіт. науково-
практ. конф. Луган. нац. 
аграр. ун-ту (м. Харків, 26 
лютого 2020 р.), 2020. - С. 
84-87
5) Богомолова В. П. Вплив 
якості будівельних 



матеріалів на місце 
існування і здоров'я людини 
/ В. П. Богомолова, М. М, 
Маслянко // Зб. матеріалів 
звіт. науково-практ. конф. 
Луган. нац. аграр. ун-ту, 28 
лютого  (м. Харків, 01 
березня 2019 року) / Луган. 
нац. аграр. ун-т. - Х.: ФОП 
Бровін В. П. 2019. - с. 51-53. 
6) Богомолова В. П. 
Вторинна переробка 
будівельних відходів –
додатковий прибуток  / В. П. 
Богомолова // Збірник 
матеріалів звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 
(Харків, 20-23 лютого 2018 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Харків: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. - с. 84-86.
4. Навчально-методичні 
розробки
1. Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 
інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр»  /укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ: ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2. Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: 
ЛНАУ,2020.-41с. 
3. Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: ЛНАУ. – 
2020. – 43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 2, 3, 
8, 13, 17, 18 Ліцензійних 
умов.
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Павлівна

Старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом молодшого 
спеціаліста, 
Глухівський 

технікум 
гідромеліорації, 

електрифікації с/г 
ім. Ковпака, рік 

закінчення: 1976, 
спеціальність:  
промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут механізації 
та електрифікації 

сільського 
господарства, рік 
закінчення: 1984, 

спеціальність:  
механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

спеціаліста, 
Харківський 
державний 
технічний 

університет 
сільського 

господарства, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність:  

18 Зведення і монтаж 
будівель та споруд

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, центр 
підвищення кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної освіти. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12СПВ 102855 
від  11.12.2020 р. Випускна 
робота на тему "Порядок 
проведення та економічний 
механізм здійснення 
екологічної експертизи" 
10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ХН №0027. 
Випускна робота "Технічні 
характеристики будівельних 
матеріалів. Їх використання у 
ремонтно-будівельному 
господарстві", 02.11-
11.12.2020 року.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи 43 
роки. 
1) З 1976р.  по 
1978р.Туркмендержбудпроек
т. м. Ашхабад, на посаді 
майстра будівельника. 2) З 
1978р. по 1998р.  Житлово-
комунальне господарство м. 



філософія 
людського 

спілкування і 
менеджмент

Харків, на посаді ст. інженер,  
ТОВ 
«Южспецатоменергомонтаж
» м. Харків. на посаді 
керівника житлово-
комунального відділу. 
3) З 1998року по 2014р. на 
посаді ст. викладача кафедри 
«Охорона праці та безпека 
життєдіяльності» ХНТУСГ 
ім. П. Василенка. 
4) З 2014року по теперішній 
час - ЛНАУ
3. Основні публікації
1) Богомолова В. П. Про 
взаємодію затискного 
транспортера коноплежатки 
зі стеблом [Текст] 
/В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, 
Є.О.Маринченко. // Вісник  
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2016. – Вип.179. 
«Сучасні напрямки 
технології та механізації 
процесів переробних і 
харчових виробництв». – 
Харків: КП «Міська 
друкарня».   С.45-53 (Фахове 
видання)
2) Богомолова В. П. 
Дослідження фізико-
механічних властивостей 
стебел конопель [Текст] / 
В.О.Гридякін, 
Є.О.Маринченко, 
В.П.Богомолова // Вісник 
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2015. - Вип. 166.  
«Сучасні напрямки 
технології та механізації  
процесів  переробних і 
харчових виробництв». – 
Харків: КП «Міська 
друкарня». -  С.260-267 
(Фахове видання)
3) Богомолова В. П. 
Дослідження жнивного 
пристрою 
коноплезбиральних машин 
[Текст] /В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, //Інженерія 
переробних і харчових 
виробництв. –2016. - №1(2). - 
Харків:  ТОВ «Планета-
Прінт».-  С.51-53 (Фахове 
видання)
4)Богомолова В.П. Огляд 
сучасних будівельних 
матеріалів, що відповідають 
сучасним вимогам інвесторів 
в будівництві// Зб. 
матеріалів звіт. науково-
практ. конф. Луган. нац. 
аграр. ун-ту (м. Харків, 26 
лютого 2020 р.), 2020. - С. 
84-87
5) Богомолова В. П. Вплив 
якості будівельних 
матеріалів на місце 
існування і здоров'я людини 
/ В. П. Богомолова, М. М, 
Маслянко // Зб. матеріалів 
звіт. науково-практ. конф. 
Луган. нац. аграр. ун-ту, 28 
лютого  (м. Харків, 01 
березня 2019 року) / Луган. 
нац. аграр. ун-т. - Х.: ФОП 
Бровін В. П. 2019. - с. 51-53. 
6) Богомолова В. П. 
Вторинна переробка 
будівельних відходів –
додатковий прибуток  / В. П. 
Богомолова // Збірник 
матеріалів звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 
(Харків, 20-23 лютого 2018 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Харків: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. - с. 84-86.
4. Навчально-методичні 
розробки
1. Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 



інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр»  /укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ: ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2. Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: 
ЛНАУ,2020.-41с. 
3. Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: ЛНАУ. – 
2020. – 43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 2, 3, 
8, 13, 17, 18 Ліцензійних 
умов.

136172 Богомолова Віра 
Павлівна

Старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом молодшого 
спеціаліста, 
Глухівський 

технікум 
гідромеліорації, 

електрифікації с/г 
ім. Ковпака, рік 

закінчення: 1976, 
спеціальність:  
промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут механізації 
та електрифікації 

сільського 
господарства, рік 
закінчення: 1984, 

спеціальність:  
механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

спеціаліста, 
Харківський 
державний 
технічний 

університет 
сільського 

господарства, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність:  
філософія 
людського 

спілкування і 
менеджмент

18 Організація 
будівництва

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобильно-дорожний 
університет,центр 
підвищення кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної освіти. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12СПВ 102855 
від  11.12.2020 р. Випускна 
робота на тему "Порядок 
проведення та економічний 
механізм здійснення 
екологічної експертизи" 
10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідотство про підвищення 
кваліфікації ХН №0027. 
Випускна робота "Технічні 
характеристики будівельних 
матеріалів. Їх використання у 
ремонтно-будівельному 
господарстві", 02.11-
11.12.2020 року.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи 43 
роки. 
1) З 1976р.  по 
1978р.Туркмендержбудпроек
т. м. Ашхабад, на посаді 
майстра будівельника. 2) З 
1978р. по 1998р.  Житлово-
комунальне господарство 
м.Харків, на посаді ст. 
інженер,  ТОВ 
«Южспецатомєнергомонтаж
» м.Харків. на посаді 
керівника житлово-
комунального відділу. 
3) З 1998року по 2014р. на 
посаді ст. викладача кафедри 
«Охорона праці та безпека 
життєдіяльності» ХНТУс.г. 
ім. П. Василенка. 
4) З 2014року по теперішній 
час - ЛНАУ
3. Основні публікації
1) Богомолова В. П. Про 
взаємодію затискного 
транспортера коноплежатки 
зі стеблом [Текст] 
/В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, 
Є.О.Маринченко. // Вісник  
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2016. – Вип.179. 
«Сучасні напрямки 
технології та механізації 
процесів переробних і 
харчових виробництв». – 
Харків: КП «Міська 
друкарня».   С.45-53 (Фахове 
видання)
2) Богомолова В. П. 
Дослідження фізико-
механічних властивостей 
стебел конопель [Текст] / 
В.О.Гридякін, 



Є.О.Маринченко, 
В.П.Богомолова // Вісник 
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2015. - Вип. 166.  
«Сучасні напрямки 
технології та механізації  
процесів  переробних і 
харчових виробництв». – 
Харків: КП «Міська 
друкарня». -  С.260-267 
(Фахове видання)
3) Богомолова В. П. 
Дослідження жнивного 
пристрою 
коноплезбиральних машин 
[Текст] /В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, //Інженерія 
переробних і харчових 
виробництв. –2016. - №1(2). - 
Харків:  ТОВ «Планета-
Прінт».-  С.51-53 (Фахове 
видання)
4)Богомолова В.П. Огляд 
сучасних будівельних 
матеріалів, що відповідають 
сучасним вимогам інвесторів 
в будівництві// Зб. 
матеріалів звіт. науково-
практ. конф. Луган. нац. 
аграр. ун-ту (м. Харків, 26 
лютого 2020 р.), 2020. - С. 
84-87
5) Богомолова В. П. Вплив 
якості будівельних 
матеріалів на місце 
існування і здоров'я людини 
/ В. П. Богомолова, М. М, 
Маслянко // Зб. матеріалів 
звіт. науково-практ. конф. 
Луган. нац. аграр. ун-ту, 28 
лютого  (м. Харків, 01 
березня 2019 року) / Луган. 
нац. аграр. ун-т. - Х.: ФОП 
Бровін В. П. 2019. - с. 51-53. 
6) Богомолова В. П. 
Вторинна переробка 
будівельних відходів –
додатковий прибуток  / В. П. 
Богомолова // Збірник 
матеріалів звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 
(Харків, 20-23 лютого 2018 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Харків: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. - с. 84-86.
4. Навчально-методичні 
розробки
1. Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 
інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр»  /укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ:ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2. Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: 
ЛНАУ,2020.-41с. 
3. Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: ЛНАУ. – 
2020. – 43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 2, 3, 
8, 13, 17, 18 Ліцензійних 
умов.
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Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом молодшого 
спеціаліста, 
Глухівський 

технікум 
гідромеліорації, 

електрифікації с/г 
ім. Ковпака, рік 

закінчення: 1976, 
спеціальність:  
промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут механізації 
та електрифікації 

сільського 
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закінчення: 1984, 

спеціальність:  
механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

спеціаліста, 
Харківський 
державний 
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сільського 
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закінчення: 2000, 

спеціальність:  
філософія 
людського 

спілкування і 
менеджмент

18 Інженерна геологія 1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, центр 
підвищення кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної освіти. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12СПВ 102855 
від  11.12.2020 р. Випускна 
робота на тему "Порядок 
проведення та економічний 
механізм здійснення 
екологічної експертизи" 
10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ХН №0027. 
Випускна робота "Технічні 
характеристики будівельних 
матеріалів. Їх використання у 
ремонтно-будівельному 
господарстві", 02.11-
11.12.2020 року.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи 43 
роки. 
1) З 1976р.  по 
1978р.Туркмендержбудпроек
т. м. Ашхабад, на посаді 
майстра будівельника. 2) З 
1978р. по 1998р.  Житлово-
комунальне господарство м. 
Харків, на посаді ст. інженер,  
ТОВ 
«Южспецатоменергомонтаж
» м. Харків. на посаді 
керівника житлово-
комунального відділу. 
3) З 1998року по 2014р. на 
посаді ст. викладача кафедри 
«Охорона праці та безпека 
життєдіяльності» ХНТУСГ 
ім. П. Василенка. 
4) З 2014року по теперішній 
час - ЛНАУ
3. Основні публікації
1) Богомолова В. П. Про 
взаємодію затискного 
транспортера коноплежатки 
зі стеблом [Текст] 
/В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, 
Є.О.Маринченко. // Вісник  
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2016. – Вип.179. 
«Сучасні напрямки 
технології та механізації 
процесів переробних і 
харчових виробництв». – 
Харків: КП «Міська 
друкарня».   С.45-53 (Фахове 
видання)
2) Богомолова В. П. 
Дослідження фізико-
механічних властивостей 
стебел конопель [Текст] / 
В.О.Гридякін, 
Є.О.Маринченко, 
В.П.Богомолова // Вісник 
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2015. - Вип. 166.  
«Сучасні напрямки 
технології та механізації  
процесів  переробних і 
харчових виробництв». – 
Харків: КП «Міська 
друкарня». -  С.260-267 
(Фахове видання)
3) Богомолова В. П. 
Дослідження жнивного 
пристрою 
коноплезбиральних машин 
[Текст] /В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, //Інженерія 
переробних і харчових 
виробництв. –2016. - №1(2). - 
Харків:  ТОВ «Планета-
Прінт».-  С.51-53 (Фахове 
видання)
4)Богомолова В.П. Огляд 
сучасних будівельних 
матеріалів, що відповідають 
сучасним вимогам інвесторів 
в будівництві// Зб. 
матеріалів звіт. науково-
практ. конф. Луган. нац. 
аграр. ун-ту (м. Харків, 26 
лютого 2020 р.), 2020. - С. 
84-87
5) Богомолова В. П. Вплив 
якості будівельних 



матеріалів на місце 
існування і здоров'я людини 
/ В. П. Богомолова, М. М, 
Маслянко // Зб. матеріалів 
звіт. науково-практ. конф. 
Луган. нац. аграр. ун-ту, 28 
лютого  (м. Харків, 01 
березня 2019 року) / Луган. 
нац. аграр. ун-т. - Х.: ФОП 
Бровін В. П. 2019. - с. 51-53. 
6) Богомолова В. П. 
Вторинна переробка 
будівельних відходів –
додатковий прибуток  / В. П. 
Богомолова // Збірник 
матеріалів звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 
(Харків, 20-23 лютого 2018 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Харків: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. - с. 84-86.
4. Навчально-методичні 
розробки
1. Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 
інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр»  /укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ: ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2. Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: 
ЛНАУ,2020.-41с. 
3. Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: ЛНАУ. – 
2020. – 43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 2, 3, 
8, 13, 17, 18 Ліцензійних 
умов.

136172 Богомолова Віра 
Павлівна

Старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
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Глухівський 
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гідромеліорації, 

електрифікації с/г 
ім. Ковпака, рік 

закінчення: 1976, 
спеціальність:  
промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут механізації 
та електрифікації 

сільського 
господарства, рік 
закінчення: 1984, 

спеціальність:  
механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

спеціаліста, 
Харківський 
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університет 
сільського 
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закінчення: 2000, 

спеціальність:  
філософія 

18 Будівельна техніка 1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, центр 
підвищення кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної освіти. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12СПВ 102855 
від  11.12.2020 р. Випускна 
робота на тему "Порядок 
проведення та економічний 
механізм здійснення 
екологічної експертизи" 
10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ХН №0027. 
Випускна робота "Технічні 
характеристики будівельних 
матеріалів. Їх використання у 
ремонтно-будівельному 
господарстві", 02.11-
11.12.2020 року.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи 43 
роки. 
1) З 1976р.  по 
1978р.Туркмендержбудпроек
т. м. Ашхабад, на посаді 
майстра будівельника. 2) З 
1978р. по 1998р.  Житлово-
комунальне господарство м. 
Харків, на посаді ст. інженер,  



людського 
спілкування і 
менеджмент

ТОВ 
«Южспецатоменергомонтаж
» м. Харків. на посаді 
керівника житлово-
комунального відділу. 
3) З 1998року по 2014р. на 
посаді ст. викладача кафедри 
«Охорона праці та безпека 
життєдіяльності» ХНТУСГ 
ім. П. Василенка. 
4) З 2014року по теперішній 
час - ЛНАУ
3. Основні публікації
1) Богомолова В. П. Про 
взаємодію затискного 
транспортера коноплежатки 
зі стеблом [Текст] 
/В.О.Гридякін, В.П. 
Богомолова, 
Є.О.Маринченко. // Вісник  
ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка. – 2016. – Вип.179. 
«Сучасні напрямки 
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механічних властивостей 
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ЛНАУ,2020.-41с. 
3. Методичні вказівки до 
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рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: ЛНАУ. – 
2020. – 43 с.
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комунальне господарство м. 
Харків, на посаді ст. інженер,  
ТОВ 
«Южспецатоменергомонтаж
» м. Харків. на посаді 
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самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  
укл.В.П. Богомолова, П.І. 
Бакін. Старобільськ: ЛНАУ. – 
2020. – 43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 2, 3, 
8, 13, 17, 18 Ліцензійних 
умов.

216756 Сопова Надія 
Валеріївна

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 
092101 Промислове 

i цивiльне 
будiвництво, 

Диплом магістра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
8.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво

5 Інженерна геодезія Сопова
1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
аграрний університет ім. В.В. 
Докучаєва, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації, 
«Системне моделювання 
землекористувань і 
формування територій на 
основі структурно-
функціональної моделі 
землеустрою»», 08.12.2017р.
2) Українська інженерно-
педагогічна академія, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації №ПК 
24819972/1268-20, 17.11-
24.12.2020 року.
3) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
13.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/e2cfd57c14b3
4ccd9440f31cc35b7f00.
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 



виданий 15.02.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/1d873a96ac5
2437b993482f53f94a8d0.
2. Досвід практичної роботи
11 років
3. Основні публікації
1) Сопов Д. С. Екологічні 
проблеми 
сільськогосподарського 
землекористування в 
Луганській області / Д. С. 
Сопов, Н. В. Сопова // 
Шляхи удосконалення 
землеустрою, кадастру та 
геоінформаційного 
забезпечення в сучасних 
умовах: матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., присвяч. 
70-річчю кафедри 
управління земельними 
ресурсами та кадастру, 27 – 
28 вересня 2016 р. / Харк. 
нац. аграр. ун-т. ім. В.В. 
Докучаєва. – 2016. – С. 98–
101.                                            
2) Панченко І. С. Системний 
підхід як основа досліджень 
проблем землекористування 
/ І. С. Панченко, Д. С. Сопов, 
Н. В. Сопова // Актуальні 
проблеми та наукові 
звершення молоді на 
початку третього 
тисячоліття: збірник 
наукових праць ІІ Науково-
практичної конференції 
бакалаврів, магістрантів та 
аспірантів, 7 – 8 листопада 
2017 р. / Орг. комітет О.А. 
Овчаренко та ін. – Х. 
«Міськдрук»: ЛНАУ. – 2017. 
– С. 290–291.                                                                                
3) Сопов Д. С. Формування, 
сучасний стан та динаміка 
структури 
землекористування в 
Луганській області / Д. С. 
Сопов, Н. В. Сопова // 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Актуальні 
проблеми землеустрою у 
сільському господарстві: 
глобальний, національний та 
регіональний аспекти». 
Умань: Уманський НУС. – 
2018. – С. 91–95.                                                                                  
 4) Кисельова О. О. 
Проблеми екологічної 
оптимізації структури 
сільськогосподарського 
землекористування в 
Луганській області / О. О. 
Кисельова, Ю. О. Кисельов, 
Д. С. Сопов, Н. В. Сопова. // 
Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія: 
географічні науки. – 2019. – 
№10. – С. 145–150. (Фахове 
видання)                                  
 5) Sopov Dmitry. Natural-
historical and ecological 
analysis of land resources and 
land use in Lugansk region / 
Sopov Dmitry, Sopova Nadiia, 
Dankeyeva Olha, Chuhaiev 
Serhii // Journal of Geology, 
Geography and Geoecology. – 
2018. – №27(2). – С. 357–367. 
(Web of Science Core 
Collection)
6) Сопов Д. С., Сопова Н. В., 
Скнипа Н. Л., Сучасна 
структура та проблеми 
землекористування в 
Луганській області. Modern 
scientific researches. Issue 
№11. Part 3. March 2020. 
Yolnat PE. Minsk. Belarus. 
2020. P. 56-59.
7) Сопов Д.С., Сопова Н.В. 
Районування території 
північної частини Луганської 
області (Україна) за 
ознаками екологічності 
землекористування. 
Norwegian Journal of 
development of the 
International Science. 2020. 



№39(vol.3). С. 12-15.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Геологія і 
геоморфологія» для 
студентів спеціальності 193 
«Геодезія та землеустрій» / 
укл. Сопов Д.С., Сопова Н.В. 
– Харків: ЛНАУ, 2018. – 28 с.
2) Методичні рекомендації 
для лабораторних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Геоінформаційні системи і 
бази даних» для студентів 
напряму підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та 
землеустрій» та 
спеціальності 193 «Геодезія 
та землеустрій» / укл. Сопов 
Д.С., Сопова Н.В. – Харків: 
ЛНАУ, 2018. – 20 с.
3) Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Геологія і 
геоморфологія» для 
студентів спеціальності 193 
«Геодезія та землеустрій» / 
укл. Сопов Д.С., Сопова Н.В. 
– Харків: ЛНАУ, 2018. – 28 с.
4) Методичні рекомендації 
для практичних занять з 
дисципліни «Топографічне, 
землевпорядне та 
комп’ютерне креслення» зі 
студентами спеціальності  
193 «Геодезія та 
землеустрій» / укл. Сопова 
Н.В., Сопов Д.С. – Харків: 
ЛНАУ, 2017. – 16 с.
5) Професійна активність 
викладача відповідає пп 1, 
13, 16, 17, 18 Ліцензійних 
умов.

173300 Ращупкіна 
Людмила 
Леонідівна

Старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
7.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво, 
Диплом магістра, 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2001, спеціальність: 
000009 Управління 

навчальним 
закладом

34 Фізика Ращупкіна
1. Освіта: Харківський 
державний педагогічний 
інститут ім. Г.С. Сковороди 
(1984 рік, здобула 
кваліфікацію спеціаліста 
«Вчитель фізики і 
математики)
2. Підвищення кваліфікації
1) Харківській Національний 
аграрній університет ім. 
Докучаєва, Тема « 
Інноваційні підході до 
методики викладання фізики 
студентам інженерних 
спеціальностей», Свідоцтво 
про підвищення кваліфікації  
12СПК 891413,  16.05.2016р. - 
16.06.2016р. 
2) Харківський національний 
аграрний університет ім. В. В. 
Докучаєва ХН №0030, Тема 
"Алгоритм розрахунків 
тепловологісного стану 
огороджувальних 
конструкцій", 05.11-
17.12.2020 року.
3) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
15.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/5bd8771c8ba
6405e876b0aa122b1d5ac.
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 15.02.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/8c9790887c4
f435fb1067915a4057ac3.
3. Досвід практичної роботи
24 роки
4. Основні публікації



1) Овчаренко О. А., 
Ращупкіна Л. Л. 
Узагальнення і 
впровадження у 
виробництво метода оцінки 
роботи ґрунтообробних 
робочих органів / О. А. 
Овчаренко, Л. Л. Ращупкіна  
// Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м. Харків, 28 
лют. – 1 берез. 2019 р.) / 
Луганський національний 
аграрний університет. – Х.: 
ФОП Бровін В. П., 2019. – c. 
30-32.
2) Филиппова І. Г., 
Ращупкіна Л. Л., Любін Я. В. 
Чинники соціальної 
динаміки // Збірник 
матеріалів звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 
(Харків, 20-23 лютого 2018 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Харків: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. – с. 112-
114.
3) Ращупкіна Л.Л., Кабанець 
О.О. Математика в професії 
будівельник // Тези 
доповідей звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету.-
м.Харків. 21-23 лютого 
2017р. /орг.комітет М.В. 
Брагінець та ін..- Х.: 
«Міськдрук». ЛНАУ.2017 
с.67-69
4) Овчарено О.А., Ращупкіна 
Л.Л. Создание и 
классификация расчётніх 
схем взаимодействие 
грунтообрабатівающих 
робочих огранов с грунтами 
//Тези доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету.-м.Харків. 29 
січня 2016р./орг.комітет М.В. 
Брагінець та ін..- Х.: 
«Міськдрук». ЛНАУ.2016. 
с.45-47.
5. Навчально-методичні 
розробки
1) Ращупкіна Л. Л. 
Методичні рекомендації для 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» для студентів 
економічних спеціальностей 
за освітнім рівнем 
«бакалавр» – Харків: ЛНАУ, 
2018. – 10 с.
2) Филиппова І. Г., 
Ращупкіна Л. Л. Методичні 
рекомендації для 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» зі студентами 
спеціальності 208 
«Агроінженерія», 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія», 193 «Геодезія та 
землеустрій»,» за освітнім 
рівнем «бакалавр» – Харків: 
ЛНАУ, 2018. – 54 с.
3) Платков В.Я., Ращупкіна 
Л.Л. Методичні рекомендації 
для лабораторних занять та 
самостійної роботи студентів 
з дисципліни «Фізика»  – 
Харків: ЛНАУ, 2017. – 135 с.
6. Професійна активність 
викладача відповідає пп 8, 
10, 13, 14, 17 Ліцензійних 
умов.

173300 Ращупкіна 
Людмила 
Леонідівна

Старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

34 Вища математика Ращупкіна
1. Освіта: Харківський 
державний педагогічний 
інститут ім. Г.С. Сковороди 
(1984 рік, здобула 
кваліфікацію спеціаліста 
«Вчитель фізики і 



спеціальність: 
7.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво, 
Диплом магістра, 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2001, спеціальність: 
000009 Управління 

навчальним 
закладом

математики)
2. Підвищення кваліфікації
1) Харківській Національний 
аграрній університет ім. 
Докучаєва, Тема « 
Інноваційні підході до 
методики викладання фізики 
студентам інженерних 
спеціальностей», Свідоцтво 
про підвищення кваліфікації  
12СПК 891413,  16.05.2016р. - 
16.06.2016р. 
2) Харківський національний 
аграрний університет ім. В. В. 
Докучаєва ХН №0030, Тема 
"Алгоритм розрахунків 
тепловологісного стану 
огороджувальних 
конструкцій", 05.11-
17.12.2020 року.
3) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
15.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/5bd8771c8ba
6405e876b0aa122b1d5ac.
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 15.02.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/8c9790887c4
f435fb1067915a4057ac3.
3. Досвід практичної роботи
24 роки
4. Основні публікації
1) Овчаренко О. А., 
Ращупкіна Л. Л. 
Узагальнення і 
впровадження у 
виробництво метода оцінки 
роботи ґрунтообробних 
робочих органів / О. А. 
Овчаренко, Л. Л. Ращупкіна  
// Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м. Харків, 28 
лют. – 1 берез. 2019 р.) / 
Луганський національний 
аграрний університет. – Х.: 
ФОП Бровін В. П., 2019. – c. 
30-32.
2) Филиппова І. Г., 
Ращупкіна Л. Л., Любін Я. В. 
Чинники соціальної 
динаміки // Збірник 
матеріалів звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 
(Харків, 20-23 лютого 2018 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Харків: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. – с. 112-
114.
3) Ращупкіна Л.Л., Кабанець 
О.О. Математика в професії 
будівельник // Тези 
доповідей звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету.-
м.Харків. 21-23 лютого 
2017р. /орг.комітет М.В. 
Брагінець та ін..- Х.: 
«Міськдрук». ЛНАУ.2017 
с.67-69
4) Овчарено О.А., Ращупкіна 
Л.Л. Создание и 
классификация расчётніх 
схем взаимодействие 
грунтообрабатівающих 
робочих огранов с грунтами 
//Тези доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету.-м.Харків. 29 



січня 2016р./орг.комітет М.В. 
Брагінець та ін..- Х.: 
«Міськдрук». ЛНАУ.2016. 
с.45-47.
5. Навчально-методичні 
розробки
1) Ращупкіна Л. Л. 
Методичні рекомендації для 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» для студентів 
економічних спеціальностей 
за освітнім рівнем 
«бакалавр» – Харків: ЛНАУ, 
2018. – 10 с.
2) Филиппова І. Г., 
Ращупкіна Л. Л. Методичні 
рекомендації для 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» зі студентами 
спеціальності 208 
«Агроінженерія», 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія», 193 «Геодезія та 
землеустрій»,» за освітнім 
рівнем «бакалавр» – Харків: 
ЛНАУ, 2018. – 54 с.
3) Платков В.Я., Ращупкіна 
Л.Л. Методичні рекомендації 
для лабораторних занять та 
самостійної роботи студентів 
з дисципліни «Фізика»  – 
Харків: ЛНАУ, 2017. – 135 с.
6. Професійна активність 
викладача відповідає пп 8, 
10, 13, 14, 17 Ліцензійних 
умов.

377270 Ращупкіна 
Людмила 
Леонідівна

Старший 
викладач, 
Сумісництво

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
7.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво, 
Диплом магістра, 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2001, спеціальність: 
000009 Управління 

навчальним 
закладом

34 Технологія 
будівельного 
виробництва

Ращупкіна
1. Освіта: Харківський 
державний педагогічний 
інститут ім. Г.С. Сковороди 
(1984 рік, здобула 
кваліфікацію спеціаліста 
«Вчитель фізики і 
математики)
2. Підвищення кваліфікації
1) Харківській Національний 
аграрній університет ім. 
Докучаєва, Тема « 
Інноваційні підході до 
методики викладання фізики 
студентам інженерних 
спеціальностей», Свідоцтво 
про підвищення кваліфікації  
12СПК 891413,  16.05.2016р. - 
16.06.2016р. 
2) Харківський національний 
аграрний університет ім. В. В. 
Докучаєва ХН №0030, Тема 
"Алгоритм розрахунків 
тепловологісного стану 
огороджувальних 
конструкцій", 05.11-
17.12.2020 року.
3) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
15.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/5bd8771c8ba
6405e876b0aa122b1d5ac.
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 15.02.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/8c9790887c4
f435fb1067915a4057ac3.
3. Досвід практичної роботи
24 роки
4. Основні публікації
1) Овчаренко О. А., 
Ращупкіна Л. Л. 
Узагальнення і 
впровадження у 
виробництво метода оцінки 
роботи ґрунтообробних 
робочих органів / О. А. 
Овчаренко, Л. Л. Ращупкіна  
// Збірник матеріалів 
науково-практичної 



конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м. Харків, 28 
лют. – 1 берез. 2019 р.) / 
Луганський національний 
аграрний університет. – Х.: 
ФОП Бровін В. П., 2019. – c. 
30-32.
2) Филиппова І. Г., 
Ращупкіна Л. Л., Любін Я. В. 
Чинники соціальної 
динаміки // Збірник 
матеріалів звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 
(Харків, 20-23 лютого 2018 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Харків: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. – с. 112-
114.
3) Ращупкіна Л.Л., Кабанець 
О.О. Математика в професії 
будівельник // Тези 
доповідей звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету.-
м.Харків. 21-23 лютого 
2017р. /орг.комітет М.В. 
Брагінець та ін..- Х.: 
«Міськдрук». ЛНАУ.2017 
с.67-69
4) Овчарено О.А., Ращупкіна 
Л.Л. Создание и 
классификация расчётніх 
схем взаимодействие 
грунтообрабатівающих 
робочих огранов с грунтами 
//Тези доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету.-м.Харків. 29 
січня 2016р./орг.комітет М.В. 
Брагінець та ін..- Х.: 
«Міськдрук». ЛНАУ.2016. 
с.45-47.
5. Навчально-методичні 
розробки
1) Ращупкіна Л. Л. 
Методичні рекомендації для 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» для студентів 
економічних спеціальностей 
за освітнім рівнем 
«бакалавр» – Харків: ЛНАУ, 
2018. – 10 с.
2) Филиппова І. Г., 
Ращупкіна Л. Л. Методичні 
рекомендації для 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» зі студентами 
спеціальності 208 
«Агроінженерія», 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія», 193 «Геодезія та 
землеустрій»,» за освітнім 
рівнем «бакалавр» – Харків: 
ЛНАУ, 2018. – 54 с.
3) Платков В.Я., Ращупкіна 
Л.Л. Методичні рекомендації 
для лабораторних занять та 
самостійної роботи студентів 
з дисципліни «Фізика»  – 
Харків: ЛНАУ, 2017. – 135 с.
6. Професійна активність 
викладача відповідає пп 8, 
10, 13, 14, 17 Ліцензійних 
умов.

221960 Бакін Павло 
Ілліч

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 
092101 Промислове 

i цивiльне 
будiвництво, 

Диплом магістра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

5 Залізобетонні та 
кам’яні конструкції 
конструкції

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет. Свідоцтво 12спв 
№102856. від 10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво ХН №0028. Тема 
роботи "Інженерне 
обладнання систем 
газопосточань будівель", 
02.11-11.12.2020 року.
3) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 



спеціальність: 
8.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво

освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
14.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/65ef18989227
4976a5f247e51c4d0ab5.
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 16.02.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/25f4516c03a6
4bd895e80d2b80f9521d.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи -10 
років.
1) З 2010 по 2014р ДП 
«НДІБК» на посаді інженера 
в лабораторій вогнестійкості 
будівельних конструкцій
2) З 2014 по теперішній час –  
ЛНАУ, ст. викладач
3. Основні публікації
1) Бакін П. І. Модифікація 
акрилових клейових 
композицій для з'єднання 
будівельних конструкцій / 
О.М. Пустовойтова, Хусаїн 
Каїс, П.І. Бакін // Матеріали 
IV Міжнародної науково-
технічної конференції 
"Ефективні технології в 
будівництві". - Київ: КНУБА, 
2019. - с. 108-109.
2) Бакін П. І. Практична 
реалізація уточнених методів 
розрахунку будівельних 
конструкцій на 
вогнестійкість / Фесенко О. 
А., Байтала Х. З., Бакін П. І., 
Донець Т. П. // Збірник тез 
доповідей ІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції "Агроінженерія: 
сучасні проблеми та 
перспективи розвитку" (7–8 
листопада 2019 року) 
присвячена 90-й річниці з 
дня заснування механіко-
технологічного факультету 
НУБіП України, м.Київ -238 
с.
3) Бакін П. І. Розрахунок 
залізобетонної плити 
перекриття на вогнестійкість 
уточненими методами / Х.З. 
Байтала, П.І. Бакін, Т.П. 
Донець, О.А. Фесенко 8-а 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Проблеми надійності та 
довговічності інженерних 
споруд і будівель на 
залізничному транспорті», 
Харків, 20-22 листопада 2019 
р.: Тези доповідей. Ч.2. - 
Харків: УкрДУЗТ, 2019. - с 25.  
4) Бакін П. І. Теплофізичні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін // Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (26 лютого 2020 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020] . –  c. 70-
74.
5) Бакін П. І. Усадочно-
температурні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін, А. В. Бутенко   // 
Збірник матеріалів науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету (м. 
Харків, 28 лют. – 1 берез. 
2019 р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Х.: ФОП 
Бровін В. П., 2019. – c. 53-55.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 



дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 
інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ: ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2) Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020.-
41с. 
3) Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020. – 
43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 8, 
13, 14, 17, 18 Ліцензійних 
умов.

56992 Борисова Ольга 
Василівна

Професор, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом доктора 
наук ДД 005590, 

виданий 18.01.2007, 
Диплом кандидата 

наук IT 011768, 
виданий 05.03.1987, 
Атестат професора 

12ПP 005789, 
виданий 23.12.2008

39 Історія України та 
української 
культури

Підвищення кваліфікації: 
- ПВНЗ «Харківський 
соціально- економічний 
інститут». Тема: 
«Організація роботи 
кафедри гуманітарного 
напряму у вищому 
навчальному закладі». 
Довідка від 01.11.2016 № 
01/16-58; 
- Харківський національний 
автомобільно- дорожній 
університет. Підвищення 
кваліфікації з дисциплін 
Філософія та Соціальна 
антропологія. Свідоцтво 
12СПВ 185044. 02.02.2018. 
Основні публікації: 
1. Борисова О. В. Пошук 
шляхів синтезу історії та 
природознавства у генезі 
наукової думки / О. В. 
Борисова // Зб. тез доп. 
щоріч. наук.- практ. конф. 
Луган. нац. аграр. ун-ту., 29 
січ. 2016 р. – Харків, 2016. – 
С. 71–73. 
2. Післядипломна 
педагогічна освіта: 
професійний розвиток 
учителів історії : нав. посіб. / 
авт.-уклад.: Борисова О. В., 
Данильєв А. О. – 
Сєвєродонецьк : ЛОІППО, 
2016. – 186 с. 
3. Борисова О. В. Соціальна 
антропологія : нав. посіб. / О. 
В. Борисова. – Київ : 
КондорВидавництво, 2016. – 
224 с. 
4. Борисова О. В. Соціальна 
антропологія : підруч. для 
вищих навчальних закладів 
(Гриф МОН України) / О. В. 
Юорисова. – Київ: 
КондорВидавництво, 2017. – 
412 с. 
5. Борисова О. В. 
Історіософські аспекти 
гуманістичної історіографії 
XV ст. / Борисова О. В. Вісн. 
Луган. нац. ун-ту імені 
Тараса Шевченка. Історичні 
науки. Всесвітня історія. 
Історія України. 
Історіографія, 
джерелознавство та 
спеціальні історичні 
дисципліни. – Старобільськ, 
2017. – №8 (305). – С. 4–14. 
(фахова). 
6. Борисова О. В. 
Династичний потенціал 
Великого княжіння 
Київського в геополітичному 



вимірі Східної Європи (кін. 
ХІІІ – середина XIV ст.) / 
Борисова О. В. // Вісн. 
Східноукр. нац. ун-ту ім. 
Володимира Даля : наук. 
журн. – Северодонецк, 2017. 
– № 1[231]. – С. 9–19. 
(фахова) 
7. Борисова О. В. 
Династичний потенціал 
Великого княжіння 
Київського й ідея «єдності 
Руської землі» як головні 
складові феномену 
«Київської спадщини» / 
Борисова О. В. // Тези доп. 
ІХ міжнар. наук. конф. 
«Актуальні питання світової 
історії та історії науки», 
присвячена 25-й річниці 
Незалежності України, 
Сєвєродонецьк, 24 серп. 
2016. – Сєверодонецьк, 2017. 
– С. 9–10. 
8. Борисова О. В. Новітні 
антропологічні та генетичні 
дані щодо витоків 
українського народу / О. В. 
Борисова // Тези доп. звіт. 
наук.-практ. конф. Луган. 
нац. аграр. ун-ту. – Харків, 
2017. – С. 78–80. 
9. Борисова О.В. Зовнішня 
політика України: історія та 
сучасність (Курс лекцій): 
навч. посіб. для вищих 
навчальних закладів / О. В. 
Борисова. – Київ : 
Видавничий дім «Кондор», 
2017. – 344 с. 
10. Борисова О. В. 
Дослідження можливості 
синтези історії і 
природознавства в розвитку 
наукової думки / О. В. 
Борисова // Зб. тез доп. ІV 
Всеукр. конф. студентів і 
молодих вчених «Світ 
України у дзеркалі сучасної 
історії». – Сєверодонецьк, 
2017. – С. 2–23. 
11. Борисова О. В. Іноземні 
зазіхання на духовний 
потенціал Великого 
княжіння Київського у ХІІІ–
ХІV ст. / Борисова О. В. // 
Вісн. Східноукр. нац. ун-ту 
ім. Володимира Даля : наук. 
журн. – Сєвєродонецьк. – 
2017. – № 11[241]. – С. 13–20. 
(фахова). 
12. Борисова О. В. 
Повідомлення отця Паїсія 
Хілендарського про волзьку 
прабатьківщину болгар та 
сучасні дослідження / О. В. 
Борисова // Вісн. Луган. нац. 
ун-ту ім. Тараса Шевченка. 
Історичні науки. Всесвітня 
історія. Історія України. 
Історіографія, 
джерелознавство та 
спеціальні історичні 
дисципліни. – Старобільськ. 
– 2017. – №9(314). – С. 4–14 
(фахова). 
13. Борисова О.В. Книга «У 
вогняному кільці. Оборона 
Луганського аеропорту» як 
важливе джерело первинної 
інформації про початкові 
події російсько-української 
війни ХХІ століття. У 
вогняному кільці. Оборона 
Луганського аеропорту. 
Харків : Фоліо, 2018. С. 464– 
466. 
14. Борисова О.В. Історія 
української державності: у2-х 
томах : підручник для ЗВО 
(Гриф МОН України) / 
Борисова О.В., Климов А.О. – 
Київ : Видавничий дім 
«Кондор», 2018. – Т.1. – 344 
с.; Т.2. – 464 с. 
15. Борисова О. В. 
Повідомлення о. Паїсія 
Хілендарського (XVIII ст.) 
про волзбку прабатьківщину 
болгар / Борисова Ольга 
Василівна // Зб. матеріалів 
звіт. наук.- практ. конф. 
Луган. нац. аграр. ун-ту, 20– 



23 лют. 2018 р., м. Харків. – 
Харків, 2018. – С. 95–98. 
16. Борисова О. В. Нове 
видання з 
кредитнобанківського 
джерелознавства : рец. на кн. 
Радченко Н. М. Джерела з 
історії діяльності кредитно-
банківських установ 
Наддніпрянської України 
(друга половина ХІХ – 
початок ХХ ст.). – Ужгород : 
Гражда, 2019. – 584 с. / 
Ольга Борисова // Етнічна 
історія народів Європи : зб. 
наук. пр. / Київ. нац. ун-т 
імені Тараса Шевченка. – 
Київ, 2019 – Вип. 59. – С. 111–
113. (фахова). 
17. Соціальна робота з 
вимушеними переселенцями 
в сучасній Україні : 
монографія / Борисова О.В., 
Знаткова О.М., Кульга О.О., 
Нікітіна В.В. – Київ : 
Видавничий дім «Кондор», 
2019. – 468 с. 
18. Borysova O. Some aspects 
of the etymology, ontology and 
genesis of the methodologies of 
historical cognition / Olga 
Borysowa // Journal of 
International Eastern 
European Studies / 
Uluslararasi Dogu Avrupa 
Arstirmalan Dergisi. – 2019. – 
Vol / Vil.1, No / Sail.1. Summer 
/ Yas. – P. 24–41 
(міжнародний імпактфактор 
Dergi Park). 
19. Борисова О. В. Проблеми 
ґенези методології 
історичного пізнання. Вісник 
Луганського національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка. Історичні науки. 
Всесвітня історія. Історія 
України. Історіографія, 
джерелознавство та 
спеціальні історичні 
дисципліни. Старобільськ, 
2019. №5(328). С. 26–39. 
(фахова). 
20. Борисова О. В. Проблеми 
методології історичної науки 
/ О. В. Борисова // Теорія та 
практика сучасної науки та 
освіти : матеріали Міжнар. 
наук. конф. 29-30 листоп. 
2019 .,р м. Дніпро / 
Близькосхід. техн. ун-т, 
Дніпров. нац. ун-т імені 
Олеся Гончара [та ін.]. – 
Дніпро, 2019. – Ч. 1. – С. 194–
195. 
21. Борисова О.В. Пошук 
шляхів синтези історії і 
природознавства у ґенезі 
наукової думки / О. В. 
Борисова // Вісн. Луган. нац. 
ун-ту ім. Тараса Шевченка. 
Історичні науки. Всесвітня 
історія. Історія України. 
Історіографія, 
джерелознавство та 
спеціальні історичні 
дисципліни. – Старобільськ, 
2019. – №6 (329). – С.15–26 
(фахова). 
22. Борисова О.В. Ґенеза 
методології історії та криза 
історизму / Борисова О. В. // 
Зб. матеріалів Звіт. наук.-
практ. конф. Луган. нац. 
аграр. ун-ту, м. Харків, 28 
лют. – 1 берез. 2019 р. – 
Харків, 2019. – С. 128–130. 
23. Борисова О. В. 
Багатоаспектність житлової 
проблеми внутрішньо 
переміщених осіб в Україні / 
Борисова О. В., Нікітіна В. В. 
// Зб. матеріалів Звіт. наук.- 
практ. конф. Луган. нац. 
аграр. ун-ту, м. Харків, 28 
лют. – 1 берез. 2019 р. – 
Харків, 2019. – С. 130– 132. 
24. Borysova О. Development 
of Individuality in Higher 
Education System / Olha 
Borusova, Nilkolai Karpitskyi, 
Tetiana Odyntsova // Problem 
space of modern society: 



philosophicalcommunicative 
and pedagogical 
interpretations : collective 
monograph / Institute of 
European Integration. – 
Warsaw, 2019. – Part 1. – Р. 
532–545. 
25. Борисова О. В. Проблеми 
викладання гуманітарних 
дисциплін у вищій школі в 
добу цифровізації / Борисова 
О. В., Руднік Д. Г. // 
Экспертные оценки 
элементов учебного процесса 
: программа и материалы 
ХХІ межвуз. науч.-практ. 
конф. 23 нояб. 2019 г. / Нар. 
укр. акад. – Харьков, 2019. – 
С. 17– 20. 
26. Borysova О. Father Paisii 
Hilendarski`s Message About 
the Volga Ancestral Home of 
the Bulgarians as a Source of 
Formation of National 
Historical Consciousness / 
Olga Borysova, Nikolai 
Karpitsky // Journal of 
International Eastern 
European Studies/Uluslararası 
Doğu Avrupa Araştırmaları 
Dergisi. – 2019. – Vol./Yıl. 1, 
No/Sayı., Winter/Kış. – Р. 247-
260. (міжнародний 
імпактфактор DergiPark). 
27. Борисова О. В. Проблема 
гуманітаризації вищої 
освіти: огля літератури та 
головні концепції / Борисова 
О. В. // Зб. матеріалів Звіт. 
наук.-практ. конф. Луган. 
нац. аграр. ун-ту, 26 лют. 
2020 р. – [Харків], 2020. – С. 
141–145. 
28. Борисова О.В. 
«Макдональдизація» вищої 
освіти: причини, сутність, 
наслідки / О. В. Борисова // 
Освіта і наука в мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи розвитку : 
матеріали ІІ Міжнар. наук. 
конф., 27–28 берез. 2020 р. / 
Дніпров. нац. ун-т імені 
Олеся Гончара [та ін.]. – 
Дніпро, 2020. – Ч. 1. – С. 3–5.  
29. Prospective use of 
ecological tourism in Ukraine 
and integrative view of 
international experience / O. 
V. Ulyanchenko, O. V. 
Borysova, O. O. Akhmedova, S. 
I. Sysoieva, R. M. Sheludko, S. 
V. Stankevych, T. V. Kovalova, 
B. D. Khalmuradov, Yu. Ye. 
Kharlamova // Ukrainian 
Journal of Ecology. - 2020. - 
№ 10 (1). - P. 37-43. 
(імпактфактор Web of 
Science). 
30. Borzsowa O. Die Probleme 
der agrarischen 
Hochschulausbildung infolde 
der Pandemie / O. W. 
Borzsowa, D. H. Rudnik // 
Соціальногуманітарні 
дослідження та інноваційна 
діяльність: матеріали ІІ 
Міжнар. наук. конф., 26–27 
черв. 2020 р. / Дніпров. нац. 
ун-т імені Олеся Гончара [та 
ін.]. – Дніпро, 2020. – S. 313–
314. 
31. Борисова О. В. Історико-
наукознавчі дослідження 
розвитку аграрних наук в 
Україні / Борисова О. В., 
Руднік Д. Г. // Сучасне 
українське село: соціальні, та 
економічні виклики : 
матеріали І Міжнар. наук.-
практ. конф., присвяч. 
пам’яті Валентина Івановича 
Тарасенка, 17–18 верес. 2020 
р. / Харків. нац. аграр. унт ім. 
В. В Докучаєва [та ін.]. – 
Харків, 2020. – С. 26–30. 
32. Борисова О. В. Філософія 
науки в освітньому просторі 
аграрних закладів освіти / 
[О. В. Борисова, М. М. 
Карпіцький] // Аграрна 
освіта і наука: 
соціальнофілософське 



осмислення : монографія / 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. 
В Докучаєва ; [за заг. ред. О. 
І. Заздравнової]. – Харків, 
2020. – Розд. 8. – С. 247–259.  
33. Борисова О. В. 
Міжкульутрне спілкування в 
аграрних закладах освіти: 
методолгічний аспект / [О. В. 
Борисова, М. М. Карпіцький] 
// Аграрна освіта і наука: 
соціальнофілософське 
осмислення : монографія / 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. 
В Докучаєва ; [за заг. ред. О. 
І. Заздравнової]. – Харків, 
2020. – Розд. 9. – С. 260–283. 
34. Borysova O. Ukraine as s 
Religion Destination / Olga 
Borysova, Tetiana Huzik, 
Liudmila Fylypovich // 
Occasional Papers on Religion 
in Eastern Europe. – 2020. – 
Vol. 40, Iss. 9, article 6. – P. 
76–97. 
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов: відповідає 
підпунктам 1, 2, 3, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17.
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5 Будівельні 
конструкції

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет. Свідоцтво 12спв 
№102856. від 10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво ХН №0028. Тема 
роботи "Інженерне 
обладнання систем 
газопосточань будівель", 
02.11-11.12.2020 року.
3) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
14.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/65ef18989227
4976a5f247e51c4d0ab5.
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 16.02.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/25f4516c03a6
4bd895e80d2b80f9521d.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи -10 
років.
1) З 2010 по 2014р ДП 
«НДІБК» на посаді інженера 
в лабораторій вогнестійкості 
будівельних конструкцій
2) З 2014 по теперішній час –  
ЛНАУ, ст. викладач
3. Основні публікації
1) Бакін П. І. Модифікація 
акрилових клейових 
композицій для з'єднання 
будівельних конструкцій / 
О.М. Пустовойтова, Хусаїн 
Каїс, П.І. Бакін // Матеріали 
IV Міжнародної науково-
технічної конференції 
"Ефективні технології в 
будівництві". - Київ: КНУБА, 
2019. - с. 108-109.
2) Бакін П. І. Практична 
реалізація уточнених методів 
розрахунку будівельних 
конструкцій на 
вогнестійкість / Фесенко О. 
А., Байтала Х. З., Бакін П. І., 
Донець Т. П. // Збірник тез 
доповідей ІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції "Агроінженерія: 
сучасні проблеми та 
перспективи розвитку" (7–8 
листопада 2019 року) 
присвячена 90-й річниці з 
дня заснування механіко-



технологічного факультету 
НУБіП України, м.Київ -238 
с.
3) Бакін П. І. Розрахунок 
залізобетонної плити 
перекриття на вогнестійкість 
уточненими методами / Х.З. 
Байтала, П.І. Бакін, Т.П. 
Донець, О.А. Фесенко 8-а 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Проблеми надійності та 
довговічності інженерних 
споруд і будівель на 
залізничному транспорті», 
Харків, 20-22 листопада 2019 
р.: Тези доповідей. Ч.2. - 
Харків: УкрДУЗТ, 2019. - с 25.  
4) Бакін П. І. Теплофізичні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін // Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (26 лютого 2020 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020] . –  c. 70-
74.
5) Бакін П. І. Усадочно-
температурні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін, А. В. Бутенко   // 
Збірник матеріалів науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету (м. 
Харків, 28 лют. – 1 берез. 
2019 р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Х.: ФОП 
Бровін В. П., 2019. – c. 53-55.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 
інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ: ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2) Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020.-
41с. 
3) Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020. – 
43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 8, 
13, 14, 17, 18 Ліцензійних 
умов.
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Геннадійович

в.о. завідувача 
кафедри, 
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Диплом бакалавра, 
Державний заклад 
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національний 

університет імені 
Тараса Шевченка", 

рік закінчення: 
2012, спеціальність: 

030301 Історія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Приватний вищий 
навчальний заклад 

Харківський 
гуманітарний 
університет 
"Народна 

2 Історія України та 
української 
культури

Дисципліна викладається з 
урахуванням професійної 
кваліфікації викладача: 
1. Досвід практичної роботи 
за спеціальністю – історія 
(2018–2020 рр.) – 2 роки 
2. Курси підвищення 
кваліфікації наукових і 
науково- педагогічних 
працівників: 
Харківський національний 
аграрний університет імені В. 
В. Докучаєва, тема 
«Інноваційні методи 
викладання соціально-
політичних дисциплін у 
закладах вищої освіти» 



українська 
академія", рік 

закінчення: 2018, 
спеціальність: 

7.02030304 
переклад, Диплом 

магістра, 
Державний заклад 

"Луганський 
національний 

університет імені 
Тараса Шевченка", 

рік закінчення: 
2013, спеціальність: 

030301 Історія, 
Диплом магістра, 

Державний заклад 
"Луганський 

національний 
університет імені 

Тараса Шевченка", 
рік закінчення: 

2020, спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом кандидата 
наук ДK 052089, 

виданий 23.04.2019

Свідоцтво 12СПК 870024, від 
11.12.2020 р. 
3. Основні публікації: Статті 
у закордонних виданнях: 
Rudnik D. Боярство 
Переяславского княжества // 
Slavia Orientalis : Kwartalnik 
Komitetu Slowianoznawstwa 
Polskiej Akademii Nauk. 
2016. T. 65, nr. 3. С. 585–592. 
4. Статті у фахових виданнях 
України: 
1) Сідашова С. О., Стрижак Т. 
А., Руднік Д. Г., Стрижак А. В. 
Сіра українська порода 
великої рогатої худоби : 
історія становлення (частина 
1) // Zaporizhzhia Historical 
Review. 2020. Вип. 2 (54). С. 
189–200. 
2) Руднік Д. Г. Письмові та 
матеріальні джерела з історії 
бояр Київської Русі XI–XIV 
ст. // Наук. пр. іст. ф-ту 
Запоріз. нац. ун-ту. 
Запоріжжя, 2015. Вип. 44, 
т.1. С. 29–33. 
3) Руднік Д. Г. Походження 
бояр у Київській Русі: 
етнічний аспект // Історичні 
і політичні дослідження : 
наук. журн. / Донецьк. нац. 
ун-т. Вінниця, 2014. № 3–4 
(57–58). С. 23– 31. 4) Руднік 
Д. Г. Роль боярства в різних 
землях Київської русі: 
порівняльний аналіз // 
Гуржіївські історичні 
читання : [зб. наук. пр.] / 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького [та ін.]. 
Черкаси, 2014. Вип. 7. С. 91–
93. 
5. Участь у конференціях: 
1) Руднік Д. Г Князівсько-
боярські відносини у 
Чернігівському князівстві 
ХІ–ХІІІ ст. // Labyrinths of 
Reality : Collction of 
Scientifical Works (Based on 
Materials of the VII 
International Scientific and 
Practical Conference, February 
14–15, 2020). Montreal, 2020. 
С. 161–164. 
2) Руднік Д. Г. Джерела 
походження бояр у 
Південно- Західній Русі ІХ–
ХІ ст. // Каразінські читання 
(історичні науки) : тези доп. 
73-ї Міжнар. наук. конф., 24 
квіт. 2020 р. / Харків. нац. 
ун-т імені В. Н. Каразіна. 
Харків, 2020. С. 131–132. 
3) Борисова О. В., Руднік Д. Г. 
Історико- наукознавчі 
дослідження розвитку 
аграрних наук в Україні // 
Сучасне українське село: 
соціальні та економічні 
виклики : матеріали І 
Міжнар. наук.-практ. конф., 
присвяч. пам’яті Валентина 
Івановича Тарасенка, 17-18 
верес. 2020 р. /
Харків, нац. аграр. ун-т [та 
ін.]. - Харків, 2020. - С. 26-30.
4) Borysowa О. W., Rudnik D. 
Н. Die Probleme der 
agrarischen 
Hochschulausbildung infolge 
der Pandemie // Соціально-
гуманітарні дослідження та 
інноваційна освітня 
діяльність: матеріали II 
Міжнар. наук, конф., 26-27 
червня 2020 р. / Дніпровськ. 
нац. ун-т імені О. Гончара [та 
ін.]. Дніпро, 2020. S. 313-314
5) Rudnik D. Lehrstuhl für 
Geistwissenschaften bei der
McDonaldisierung der 
Hochschulausbildung // 
Матеріали IX Регіон, наук.-
практ. конф. молодих учених 
та студентів «Сучасні 
науково-технічні 
дослідження у контексті 
мовного простору»
(іноземними мовами), 23-14 
квіт. 2020 р. / Дніпровськ. 
над. ун-т імені О. Гончара. 
Дніпро, 2020. S. 44-46.



6) Руднік Д. Г. Історичні 
компетенції студентів 
аграрного університету // Зб. 
матеріалів Звітної наук.-
практ. конф. Луган. над. 
аграр. унту, 28 лют. - і берез. 
2019 р. / Луган. нац. аграр. 
ун-т. Харків, 2019. С. 144-146.
6. Відповідно до пункту 30 
Постанови КМУ «Про 
затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої 
діяльності» від 30 грудня 
2015 р. № 1187 відповідає 
вимогам таких підпунктів: 1, 
2, 13, 14

36204 Прокопенко 
Олексій 
Володимирович

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом магістра, 
Слов'янський 

державний 
педагогічний 

університет, рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 
010103 Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Українська 
мова та література, 
Диплом кандидата 

наук ДK 011203, 
виданий 25.01.2013

13 Українська мова Дисципліна викладається з 
урахуванням професійної 
кваліфікації викладача: 
1. Досвід практичної роботи 
за спеціальністю – 13 років. 
2. Досвід практичної роботи 
за спеціальністю – 
Луганський національний 
аграрний університет, 
викладач філософії, 
української мови (з 
26.01.2015 р.). 
3. Підвищення кваліфікації: 
Харківський національний 
аграрний університет імені В. 
В. Докучаєва, тема 
«Онтологічні та аксіологічні 
аспекти розуміння 
соціальних проблем України. 
Інноваційні методи 
викладання філософських 
проблем». Свідоцтво 12СПК 
870023, від 11.12.2020 р. 
4. Монографії та розділи 
монографій 1. Прокопенко 
О.В., Наголюк О.Є. Modern 
management: logistics and 
education, 
Monograph/Управлінн я 
логістичними процесами. 
Функції та класифікація 
логістичних потоків. – Opole 
2018. – С. 177–187.
5. Статті у фахових виданнях:
1) Прокопенко О.В. 
Філософія симфонізму 
української музики. 
Мультиверсум. 
Філософський альманах. 
Київ. Інститут філософії ім. 
Г. С. Сковороди НАН 
України. 2015. Вип. 5- 6. – С. 
156-162. 
2) Прокопенко О. В. 
Менеджмент як система 
управління для забезпечення 
стратегічного розвитку 
підприємств // Вістник 
ХНТУСГ «Інтернаука» 
Харків: 2019. С. 396–404. 
3) Прокопенко О. В. Теорія 
конкуренції : еволюція 
поглядів і змістовне 
наповнення. Науковий 
журнал. «Науковий журнал 
прикладної економіки» 
Економіка та 
підприємництво. Тернопіль, 
2019. Том 4 №3. С. 407 – 414.  
4) Бабко Н. М., Бережна Ю. 
Г., Прокопенко О. В. 
Теоретико методологічні 
аспекти бізнес аналізу в 
маркетингових дослідженнях 
// Український журнал 
прикладної економіки. 2020. 
Том 5. – № 2. – С. 320–326. 
5) Прокопенко О.В. 
Особливості функціонування 
аграрних підприємств через 
використання системного 
менеджменту/ О.В. 
Прокопенко // Вістник 
ХНТУСГ/ «Економічні 
науки». Харківський 
національний технічний 
університет сільського 
господарства імені Петра 
Василенка. Харків:2019. № 
202. С. 430–436. 
6. Участь у конференціях: 
1) Прокопенко О.В. 
Інформаційне забезпечення 
професійної освіти // 
Людина, суспільство, 



комунікативні технології: 
матеріали ІV міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 24–25 червня – 
Харків – Лиман, 2016. –С. 
182-189. 
2) Прокопенко О. В. 
Аксіологія у просторі 
естетичних відносин // 
Збірник тез доповідей 
щорічної науково-
практичної конференції 
ЛНАУ, 29 січня 2016. Харків, 
2016.-С. 80-81. 
3) Прокопенко О.В. 
Проблема техніки у контексті 
людського буття // Тези 
доповідей звітної науково – 
практичної конференції 
ЛНАУ. Харків. 2017. С. 81-93.  
4) Прокопенко О.В. 
Проблема естетичних 
цінностей у філософії у 
філософії Н. Гартмана // 
Етико- естетична традиція у 
вітчизняній культурі: Тези VI 
Всеукраїнської студентської 
науково–практичної 
конференції з міжнародною 
участю. Київ, 2017.- С.130-
133. 
5) Прокопенко О. В. Ситуація 
постмодернізму // Збірник 
матеріалів Звітної науково- 
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 28 
лютого – 1 березня 2019. м. 
Харків. С. 134–136. 
6) Наголюк О. Є., 
Прокопенко О.В. 
Адміністративна 
відповідальність за 
правопорушення в сфері 
економіки // Збірник 
матеріалів Звітної науково- 
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 26 
лютого 2020. м. Харків. С. 
246–248.

Відповідно до пункту 30 
Постанови КМУ «Про 
затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої 
діяльності» від 30 грудня 
2015 р. № 1187 відповідає 
вимогам таких підпунктів 1, 
3, 10, 13, 17

321202 Карпицький 
Миколай 
Миколайович

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом доктора 
наук ДK 027241, 

виданий 
23.09.2005, Диплом 
кандидата наук KT 
012830, виданий 

21.06.1995, Атестат 
доцента ДЦ 034685, 
виданий 16.03.2005

28 Філософія Дисципліна викладається з 
урахуванням професійної 
кваліфікації викладача: 
1. Досвід практичної роботи 
за спеціальністю – Томський 
державний університет. 
2. Досвід практичної роботи 
за спеціальністю – 
Луганський національний 
аграрний університет, 
викладач філософії (з 10.2015 
р.). 
3. Підвищення кваліфікації, 
Харківський національний 
аграрний університет імені В. 
В. Докучаєва, тема 
«Філософські аспекти 
розуміння соціальних 
проблем України» Свідоцтво 
12СПК 971605, від 25.03.2019 
р. 
4. Монографії та розділи в 
монографіях: 
Агарна освіта і наука: 
соціально філософське 
осмислення : монографія / 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. 
В. Докучаєва ; [О. В. 
Борисова, М. М. 
Карпіцький]. – Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020. – 348 с. 2. 
Problem Space of Modern 
Society: 
PhilosophicalCommunicative 
and Pedagogical 
Interpretations : Collective 
Monograph / Institute of 
European Integration ; [O. 
Borysova, N. Karpitskyi et al.]. 
- Warsaw, 2019. – Part 1. – 672 
p. 
5. Статті у фахових виданнях:  



1) Карпіцький М.М. Репресії 
проти 
немосковськоправославних 
християн на Донбасі: роки 
українсько російської війни 
// Українське 
релігієзнавство. № 76. 2015. 
С. 183-200. 
2) Карпицкий Н.Н. 
Деятельность 
пятидесятников Славянска в 
военное время 2014-2015 гг. 
// Емінак. 2016. № 2 (14). 
Том 1. С. 85-92. 
3) Borysova O., Karpitsky N. 
Father Paisii Hilendarski`s 
Message About the Volga 
Ancestral Home of the 
Bulgarians as a Source of 
Formation of National 
Historical Consciousness // 
Journal of International 
Eastern European Studies, Vol. 
1. No. 2. 2019. P. 247-260. 
4) Карпицкий Н.Н. 
Экзистенциальные 
парадоксы самосознания в 
культурно историческом 
контексте // «Gaudeamus 
Igitur» научный журнал 
Томского института бизнеса. 
2019. № 3. С. 8-12. 
6. Участь у конференціях 
1) Карпицкий Н.Н. Пути 
приобщения к ведическому 
знанию: научные, 
философские и религиозные 
пересечения // Вайшнавська 
традиція крізь століття. Вип 
1. / Збірнка матеріалів 
Міжнародної молодіжної 
релігієзнавчої літньої школи 
"Вайшнавська традиція крізь 
століття" за 2012-2013 рр. 
Донецьк, 2014. С. 415-426. 
2. Карпицкий Н.Н. 
Уникальность религиозного 
опыта в вайшнавизме 
ISKCON // Вайшнавська 
традиція крізь століття. 
Випуск 2 / Збірка матеріалів 
Міжнародної релігієзнавчої 
школи «Вайшнавська 
традиція крізь століття». 
Луцьк, 2016. С. 93-115 
3. Карпіцький М.М. 
Інтенційна та 
факторологічна брехня у 
феноменології суспільної 
свідомості // Збірник 
матеріалів звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету 
(Харків, 20-23 лютого 2018 
р.). Харків, 2018. С. 107- 109. 
4. Карпіцький М.М. 
Уточнення понять 
«монотеїзм» і «панентеїзм» 
щодо веданти // Індологія в 
Україні (Всеукраїнські 
конференції індологів: тези, 
доповіді, промови, статті): 
збірник наукових праць/ 
НАН України, Всеукраїнська 
асоціація індологів; 
Посольство Республіки Індія 
в Україні. К., 2018. С. 228-
229. 
5. Карпіцький М.М. 
Старобільськ в період 
початку війни на Сході 
України у 2014 р. // Збірник 
матеріалів Звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету, 
(26лют. 2020 р.). Харків, 
2020. С. 155-156.

Відповідно до пункту 30 
Постанови КМУ «Про 
затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої 
діяльності» від 30 грудня 
2015 р. № 1187 відповідає 
вимогам таких підпунктів: 3, 
8, 13, 15, 17

83121 Талапов Тємір 
Кадирович

Старший 
викладач, 
Основне місце 

Факультет 
економічний

Диплом бакалавра, 
Луганський 

національний 

16 Інформатика та 
інформаційні 
технології

Підвищення кваліфікації: 
GoForIt, сертифікат № 
GoForIt_02059, Front-End 



роботи педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2004, спеціальність: 

070101 Фізика, 
Диплом 

спеціаліста, 
Луганський 

національний 
педагогічний 

університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

070101 Фiзика, 
Диплом 

спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2017, 
спеціальність: 051 

Економіка, Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 
педагогічний 

університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

070101 Фiзика

Development, Soft Skills, 
03.06.2016 р. Brainbasket 
Foundation, сертифікат 
№CFF- 0051, PHP 
programming, 05.2016 р. 
Основні публікації: 
1. Талапов Т. К. Розробка 
заняття «Налаштування 
мережевого обладнання. 
Мережевий принтер» з 
дисципліни «Комп’ютерні 
мережі» / Тємір Кадирович 
Талапов. // Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід. 
– 2017. – №2. – Режим 
доступу: 
http://osvita.ua/school 
/lessons_summary/edu 
cation/56669/ 
2. Талапов Т. К. Управління 
проектом впровадження та 
підтримки електронного 
ресурсу навчально- 
методичного забезпечення 
ВНЗ аграрної сфери / О. Л. 
Бурлєєв, Т. К. Талапов. // 
Збірник матеріалів звітної 
науково- практичної 
конференції Лугансько 
національного аграрного 
університету (Харків), 20-23 
лютого 2018 р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Х.: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. – С.152-
154. 
3. Талапов Т. К. Правила 
використання хештегів у 
маркетинговій діяльності 
Луганського національного 
аграрного університету / Т.К. 
Талапов, В.О. Мінакова // 
Збірник матеріалів звітної 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (Харків, 28 
лютого – 01 березня 2019 р.) 
/ Луганський національний 
аграрний університет. – Х.: 
ФОП Бровін О.В, 2019. – 
С.237-238. 
4. Науменко І. В, Нігматова 
О. С., Талапов Т. К. 
Порівняльна характеристика 
економічної ефективності 
виробництва в органічному 
та традиційному сільському 
господарстві. Збірник 
матеріалів Звітної науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету, (26 
лют. 2020 р.) / Луган. нац. 
аграр. ун-т. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020]. – С. 267-
271.
5. Нігматова О. С., Талапов Т. 
К. Характеристика каналів 
збуту на ринку органічної 
сільськогосподарської 
продукції України. 
Економічний науково- 
практичний журнал 
«Підприємництво та 
інновації», Вип. №14 
(Фахова реєстрація 
(категорія «Б»)). 
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов: відповідає 
підпунктам 8, 13, 17, 18.

282338 Коробкова Ганна 
Володимирівна

в.о.завідувача, 
Основне місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
автомобільно-

дорожній 
університет, рік 

закінчення: 2003, 
спеціальність: 

070801 Екологія та 
охорона 

навколишнього 
середовища, 

Диплом кандидата 
наук ДK 047789, 

виданий 05.07.2018

3 Екологія 1. Підвищення кваліфікації
Програма курсів підвищення 
кваліфікації наукових і 
науково-педагогічних 
працівників " Збалансоване 
використання, прогноз і 
стале управління грунтовими 
ресурсами", обсяг 
навчального плану 2 ЄКТС , 
20.05.2019-24.05.2019, 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 
№00497058/000035-19 
(Національна академія наук 
України Національний 
науковий центр "Інститут 
грунтознавства та аграрної 
хімії імені  
О.М.Соколовського" )
Програма курсів підвищення 



кваліфікації 
«Сільськогосподарський 
дорадник» обсяг 
навчального плану 112 годин, 
02.09.2019-13.09.2019, 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації №СС00493020 
/ 000065-19 (Херсонський 
національний аграрний 
університет)
Міжнародне підвищення 
кваліфікації  (вебінар) на 
тему: «Он-лайн навчання як 
нетрадиційна форма сучасної 
освіти на прикладі 
платформи MOODLE»: м. 
Люблін (Республіка 
Польща); 09 - 16 листопада 
2020 року; сертифікат 
ES№2360/2020
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації Серія ХН 
№0021(180 годин, 6 ЄКТС) 
2. Досвід практичної роботи
досвід практичної роботи за 
спеціальністю – Науково-
дослідна установа 
«Український науково-
дослідний інститут 
екологічних проблем» 14 
років (12.2004-01.2019 рр.)
3. Основні публікації
Наявність виданих 
монографій: 
1) Васенко О. Г. Інтегральні 
та комплексні оцінки стану 
навколишнього природного 
середовища / О. Г. Васенко, 
О. В Рибалова, С. Р. Артєм’єв, 
Г. В. Коробкова –– Х. : 
НУГЗУ,  2015. – C. 17-28, 40-
52. 2. Гриценко А.В. 
Сучасний екологічний стан 
української частини річки 
Сіверський Донець 
(експедиційні дослідження) / 
А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, 
Г.В. Коробкова та ін.: – Х.: 
ВПП "Контраст", 2011. – C. 
23-27, 64-73.
Фахові видання:
1) Гриценко А.В., Зінченко 
І.В., Бабіч О.В., Коробкова 
Г.В., Гончаренко Я.М. Аналіз 
ступеня виконання 
природоохоронних заходів у 
сфері охорони вод від 
антропогенного забруднення 
за стратегією державної 
екологічної політики 
України на період до 2020 
року. Людина та довкілля. 
Проблеми неоекології, 2020, 
№ 34, С. 90-99. 
https://doi.org/10.26565/1992
-4224-2020-34-09
2) Уніфікована оцінка впливу 
об’єктів господарської 
діяльності на довкілля / О.Г. 
Васенко, Д.Ю. Верниченко-
Цветков, Г.В. Коробкова, О.В. 
Поддашкін // ГП «УХИН», 
«Углехимический журнал», 
2019. № 1. - С. 25 – 32.  
3) Коробкова Г. В. 
Використання макрофітних 
індексів для оцінки 
екологічного стану 
поверхневих вод України. / 
Г.В. Коробкова // Людина та 
довкілля. Проблеми 
неоекології. – Х.: ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, – 2017. – Вип. 
1-2 (27). –  С. 62 – 70.
4) Васенко О.Г., Коробкова 
Г.В., Рибалова О.В. 
Визначення екологічних 
нормативів якості 
поверхневих вод з 
урахуванням прогнозних 
моделей та регіональних 
особливостей // East 
Europian Scientific Journal. – 
2016. - № 8 (12). Volume 3. – 
C. 5-13.
5) Коробкова Г.В. Сучасний 
екологічний стан басейну 
річки Сіверський Донець в 
межах Харківської області / 
Коробкова Г.В. // Вісник 
ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Серія «Екологія» – Х.: ХНУ 



імені В.Н. Каразіна, – 2016. – 
Вип. №14 –  С. 66 – 70.
6) Коробкова Г.В. 
Гідробіологічна оцінка як 
складова екологічної оцінки  
якості поверхневих вод / 
Коробкова Г.В. // Людина та 
довкілля. Проблеми 
неоекології. – Харків : ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, – 2016. – 
Вип. 1-2(25). –  С. 31 – 36.
7) Васенко О.Г. Інтегральні та 
комплексні оцінки стану 
навколишнього природного 
середовища / О.Г. Васенко, 
О.В. Рибалова, С.Р. Артєм’єв, 
Г.В. Коробкова –– К. : 
СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2015. – 420 
с.  
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Методичні рекомендації 
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Екологічний 
менеджмент і аудит» зі 
студентами спеціальності  
101 Екологія за освітнім 
рівнем «магістр» / О.А. 
Проскурнін, Г.В. Коробкова. 
– Харків: ЛНАУ, 2018. – 53 с.
2) Методичні вказівки для 
виконання практичних 
занять та самостійної роботи 
з дисципліни «Охорона та 
використання природних 
природних ресурсів» для 
студентів напряму 
підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона 
навколишнього середовища 
та збалансоване 
природокористування» та 
заочної форм навчання / 
Укладачі: О.А. Проскурнін, 
Г.В. Коробкова. – Харків: 
ЛНАУ, 2018. – 41 с.
3) Методичні рекомендації 
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Екологічна 
експертиза» зі студентами 
спеціальності  6.040106 
«Екологія, охорона 
навколишнього середовища 
та збалансоване 
природокористування»  за 
освітнім рівнем «бакалавр» / 
О.А. Проскурнін, Г.В. 
Коробкова, Кирпичова І.В. – 
Харків: ЛНАУ, 2018. – 44 с.
4) Методичні рекомендації 
для практичних занять з 
дисципліни “Екотрофологія” 
для здобувачів вищої освіти 
зі спеціальностей: 101 
Екологія, 181 – Харчові 
технології за освітнім рівнем 
«бакалавр» / укл. Кирпичова 
І. В., Могутова В. Ф., 
Коробкова Г. В. - 
Старобільськ: ЛНАУ, 2019. - 
51 с.
5) Кваліфікаційна робота 
магістра. Методичні 
рекомендації для здобувачів 
спеціальності 101 Екологія / 
Г. В. Коробкова, Я. М. 
Гончаренко, І. В. Кирпичова, 
К. С. Березенко, Т. М. 
Чеченєва, Д. В. Горбачук. – 
Слов’янськ: ЛНАУ, 2020. – 
43 с.
6) Кваліфікаційна робота 
магістра. Методичні 
рекомендації для здобувачів 
спеціальності 101 Екологія / 
Г. В. Коробкова, Я. М. 
Гончаренко, І. В. Кирпичова, 
К. С. Березенко, Т. М. 
Чеченєва, Д.В. Горбачук– 
Слов’янськ: ЛНАУ, 2020. – 
50 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 2, 8, 
10, 13, 14, 16, 17  Ліцензійних 
умов.

374378 Стрельніков 
Володимир 
Іванович

Старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

механізації 
сільського 

господарства

Диплом кандидата 
наук TH 085356, 

виданий 13.05.1985

7 Охорона праці Дисципліни викладаються з 
урахуванням професійної 
кваліфікації викладача: 1. 
Досвід практичної роботи за 
спеціальністю: завідувач 



відділу ННІ Високих напруг, 
1985- 1999 р. 
2. Відповідальний за охорону 
праці співробітників відділу 
ООО «КЕРАМИКОН», 2005- 
2008 р. 
3. Підвищення кваліфікації: 
Комунальне науково- 
виробниче підприємство 
АСУ «Слов’янськ», Учбовий 
центр «Охорона праці». 
Тема: «Безпека праці в 
виробництві». Свідоцтво АК 
№086981. 
4. Методичні рекомендації 
для практичних занять та 
самостійного вивчення з 
дисципліни «Охорона праці» 
зі студентами денної та 
заочної форми навчання 
спеціальності 201 Агрономія, 
освітнім ступенем 
«бакалавр» на тему 
«Мікроклімат виробничих 
приміщень. Нормування.» / 
укл. Брагінець Т.М., 
Стрельніков В.І. – Слов’янськ 
2020. – 23 с. 
5. Методичні рекомендації 
для практичних занять та 
самостійного вивчення з 
дисципліни «Охорона праці» 
зі студентами денної та 
заочної форми навчання 
спеціальності 201 Агрономія, 
освітнім ступенем 
«бакалавр» на тему 
«Шкідливі гази у повітрі 
виробничих приміщень. 
Нормування. Заходи 
боротьби із загазованістю» / 
укл. Брагінець Т.М., 
Стрельніков В.І. – Слов’янськ 
2020. – 21 с. 
6. Методичні рекомендації 
для практичних занять та 
самостійного вивчення з 
дисципліни «Охорона праці» 
зі студентами денної та 
заочної форми навчання 
спеціальності 201 Агрономія, 
освітнім ступенем 
«бакалавр» на тему 
«Запиленість повітря на 
виробництві. Нормування. 
Заходи боротьби з 
запиленістю» / укл. 
Брагінець Т.М., Стрельніков 
В.І. – Слов’янськ 2020. – 25 с.

221960 Бакін Павло 
Ілліч

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 
092101 Промислове 

i цивiльне 
будiвництво, 

Диплом магістра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
8.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво

5 Металеві 
конструкції

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет. Свідотство 12спв 
№102856. від 10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідотство ХН №0028. Тема 
роботи "Інженерне 
обладнання систем 
газопосточань будівель", 
02.11-11.12.2020 року.
3) Платформа масових 
выдкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
14.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/65ef18989227
4976a5f247e51c4d0ab5.
4) Платформа масових 
выдкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 16.02.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/25f4516c03a6
4bd895e80d2b80f9521d.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи -10 
років.
1) З 2010 по 2014р ДП 
«НДІБК» на посаді інженера 
в лабораторій вогнестійкості 
будівельних конструкцій



2) З 2014 по теперішній час –  
ЛНАУ, ст. викладач
3. Основні публікації
1) Бакін П. І. Модифікація 
акрилових клейових 
композицій для з'єднання 
будівельних конструкцій / 
О.М. Пустовойтова, Хусаїн 
Каїс, П.І. Бакін // Матеріали 
IV Міжнароодної науково-
технічної конференції 
"Ефективні технології в 
будівництві". - Київ: КНУБА, 
2019. - с. 108-109.
2) Бакін П. І. Практична 
реалізація уточнених методів 
розрахунку будівельних 
конструкцій на 
вогнестійкість / Фесенко О. 
А., Байтала Х. З., Бакін П. І., 
Донець Т. П. // Збірник тез 
доповідей ІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції "Агроінженерія: 
сучасні проблеми та 
перспективи розвитку" (7–8 
листопада 2019 року) 
присвячена 90-й річниці з 
дня заснування механіко-
технологічного факультету 
НУБіП України, м.Київ -238 
с.
3) Бакін П. І. Розрахунок 
залізобетонної плити 
перекриття на вогнестійкість 
уточненими методами / Х.З. 
Байтала, П.І. Бакін, Т.П. 
Донець, О.А. Фесенко 8-а 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Проблеми надійності та 
довговічності інженерних 
споруд і будівель на 
залізничному транспорті», 
Харків, 20-22 листопада 2019 
р.: Тези доповідей. Ч.2. - 
Харків: УкрДУЗТ, 2019. - с 25.  
4) Бакін П. І. Теплофізичні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін // Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (26 лютого 2020 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020] . –  c. 70-
74.
5) Бакін П. І. Усадочно-
температурні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін, А. В. Бутенко   // 
Збірник матеріалів науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету (м. 
Харків, 28 лют. – 1 берез. 
2019 р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Х.: ФОП 
Бровін В. П., 2019. – c. 53-55.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 
інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ:ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2) Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020.-
41с. 
3) Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 



спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020. – 
43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 8, 
13, 14, 17, 18 Ліцензійних 
умов.

367950 Гук Валерій 
Іванович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут інженерів 
комунального 

будівництва, рік 
закінчення: 1961, 

спеціальність: 
7.06010103 міське 

будівництво та 
господарство, 

Диплом доктора 
наук ДД 009091, 

виданий 26.01.2011, 
Диплом кандидата 
наук MTH 071582, 

виданий 09.02.1972, 
Атестат професора 

ПP 000913, 
виданий 27.12.1991, 

Атестат старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
004273, виданий 

10.11.1976

59 Архітектура 
будівель і споруд

1. Підвищення кваліфікації
Департамент містобудування 
та архітектури Харківської 
облдержадміністрації, 16.03-
15.06.2020 р.
2. Досвід практичної роботи
59 років
3. Основні публікації
1) Гук В.І. Узагальнена оцінка 
комфортності вулиць доріг // 
Проблеми теории и истории 
архитектуры Украины. - 
Одесса: Астропринт, 2019 - C. 
83-89;
2)  Huk V.I. The principle of 
generalized potential and 
capacity of traffic lanes and 
roads at cross-sections at 
different levels / V.I. Huk // 
Науковий вісник будівництва 
– Х.: ХНУБА, 2018. - Том 94, 
№4.  - C.15-18 
3) Гук В.И Динамика 
транспортного потока 
//Совершенствование 
организации дорожного 
движения (Сб. наук. трудов).  
- Минск: БНТУ, 2018. - C. 58-
63;
4) Гук В.І. Проблеми 
просторової композиції 
пішохідних просторів 
//Проблеми теории и 
истории архитектуры 
Украины. - Одесса: 
Астропринт, 2018. - C. 262-
267;
5) Гук В.И. Современные 
тенденции в формировании 
сельских поселений (на 
примере Черновицкой 
области) // Сб.науч.труд. 
БНТУ: - Минск: БНТУ, 2016. 
- C. 530-547.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Гук В.И. Интеграция 
региональных и 
межрегиональных 
транспортных систем./ Учеб. 
пособие. – Харьков: 
«Оперативная полиграфия». 
2016. - 120 с.
2) Valeriy Guk. Теория 
измерителей транспортных 
потоков: параметры 
трафика. Palmarium 
Academic Publishing 
(Germany). - 2017. - 168 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 3, 4, 
7, 8, 10, 11, 15, 17, 18  
Ліцензійних умов.

367950 Гук Валерій 
Іванович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут інженерів 
комунального 

будівництва, рік 
закінчення: 1961, 

спеціальність: 
7.06010103 міське 

будівництво та 
господарство, 

Диплом доктора 
наук ДД 009091, 

виданий 26.01.2011, 
Диплом кандидата 
наук MTH 071582, 

виданий 09.02.1972, 
Атестат професора 

ПP 000913, 
виданий 27.12.1991, 

Атестат старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
004273, виданий 

10.11.1976

59 Планування міст і 
транспорт

1. Підвищення кваліфікації
Департамент містобудування 
та архітектури Харківської 
облдержадміністрації, 16.03-
15.06.2020 р.
2. Досвід практичної роботи
59 років
3. Основні публікації
1) Гук В.І. Узагальнена оцінка 
комфортності вулиць доріг // 
Проблеми теории и истории 
архитектуры Украины. - 
Одесса: Астропринт, 2019 - C. 
83-89;
2)  Huk V.I. The principle of 
generalized potential and 
capacity of traffic lanes and 
roads at cross-sections at 
different levels / V.I. Huk // 
Науковий вісник будівництва 
– Х.: ХНУБА, 2018. - Том 94, 
№4.  - C.15-18 
3) Гук В.И Динамика 
транспортного потока 
//Совершенствование 
организации дорожного 
движения (Сб. наук. трудов).  



- Минск: БНТУ, 2018. - C. 58-
63;
4) Гук В.І. Проблеми 
просторової композиції 
пішохідних просторів 
//Проблеми теории и 
истории архитектуры 
Украины. - Одесса: 
Астропринт, 2018. - C. 262-
267;
5) Гук В.И. Современные 
тенденции в формировании 
сельских поселений (на 
примере Черновицкой 
области) // Сб.науч.труд. 
БНТУ: - Минск: БНТУ, 2016. 
- C. 530-547.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Гук В.И. Интеграция 
региональных и 
межрегиональных 
транспортных систем./ Учеб. 
пособие. – Харьков: 
«Оперативная полиграфия». 
2016. - 120 с.
2) Valeriy Guk. Теория 
измерителей транспортных 
потоков: параметры 
трафика. Palmarium 
Academic Publishing 
(Germany). - 2017. - 168 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 3, 4, 
7, 8, 10, 11, 15, 17, 18  
Ліцензійних умов.

238691 Платков Валерій 
Якович

професор, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом доктора 
наук ФM 003986, 

виданий 19.02.1988, 
Диплом кандидата 
наук MФM 017043, 
виданий 31.05.1972, 
Атестат професора 

AP 000241, виданий 
29.06.1995, Атестат 
старшого наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
002816, виданий 

29.06.1990

26 Фізика 1. Підвищення кваліфікації
Інститут міжнародної освіти 
та підвищення кваліфікації 
при ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12СПК971680 
від 27 червня 2018р.
2. Досвід практичної роботи
1) 5 років на посадах 
інженер-конструктор, 
ведучій інженер-
конструктор, нач. сектора, 
начальник відділу ООКБ 
ФТІНТ НАНУ ім. Б.І. Веркіна
2) 45 років науково-
педагогічного стажу.
3. Основні публікації
1) O. B. Kaliuzhnyi, V. Ya. 
Platkov. Formation of Porous 
Poly(tetrafluoroethylene) 
Using a Partially Gasified 
Porogen // Iranian Journal of 
Materials Science & 
Engineering Vol. 17, No. 2, 
2020. - p. 13-19. DOI: 
10.22068/ijmse.17.1.13 
(Scopus)
2) Dislocation Hysteresis in 
Mixed State of Superconductor 
II Тype V.Y. Biloshapka, K.S. 
Semenova, V.Y. Platkov, D.O. 
Pimenov J. Nano- Electron. 
Phys., vol.10, № 4, 2018, pages 
04018-1 - 04018-6. DOI: 
10.21272/jnep.10(4).04018 
(Scopus).
3) Калюжный О.Б., Еремин 
В.С., Платков В.Я.  
Полимерные фильтрующие 
материалы на основе 
политетрафторэтилена для 
очистки шахтного метана. 
Материалы международной 
научно-технической 
конференции «Новые и 
нетрадиционные технологии 
в ресурсо- и 
энергосбережении»: (к 100-
летию Одесского 
национального 
политехнического 
университета), 26-29 
сентября 2018 г., г. Одесса. – 
Одесса: ОНПУ, стр. 64 – 66, 
2018. – 208 с.
4) Формирование давлением 
структуры и свойств 
пористых материалов на 
основе фторопласта -4./ 
Калюжный А.Б. Платков 
В.Я., Калюжный Б.Г.  // 
Вісник ХНТУСГ. 
Ресурсозберігаючі технології, 
матеріали та обладнання у 
ремонтному виробництві, 
Харків,  2017, С. 39 – 45.
5) Калюжний А. Б., 



Калюжный Б. Г., Платков В. 
Я. Теплопроводность 
высокопористых материалов 
на основе фторопласта-4 / А. 
Б. Калюжний, Б. Г. 
Калюжный, В. Я. Платков  // 
Технічний сервіс 
агропромислового, лісового 
та транспортного 
комплексів.  Харків,  2016, 
№6, С. 195 -199.
4. Професійна активність 
викладача відповідає пп 1, 2, 
10, 13, 14, 17 Ліцензійних 
умов.

152487 Овчаренко 
Олексій 
Анатолійович

в. о. завідувача 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
7.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво, 
Диплом кандидата 

наук ДK 033858, 
виданий 

13.04.2006, Атестат 
доцента 12ДЦ 

019666, виданий 
03.07.2008

19 Теоретична 
механіка

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
12СПВ 102857, Використання 
віртуального середовища 
Unity 3D у викладанні 
дисциплін спеціальності 
«Будівництво та цивільна 
інженерія», 10.05-10.06.2017 
року; 
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ХН №0026. 
Тема роботи "Викладання 
дисципліни "Будівельне 
інформаційне моделювання" 
для студентів спеціальності 
192 - Будівництво та 
цивільна інженерія", 02.11-
11.12.2020 року.
3) Certificate of Attainment in 
Modern English Languages B2 
ECL Authorised Centre 
“Universal test”, City: Kyiv, 
Candidate №:000099293, 
Date: 20.06.2018
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
16.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/0aa6c8ddab1
54b09b36cafc69148fc41.
5) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 17.01.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/047e06a1bbf4
4ad7be22da3b77a35ee0.
2. Досвід практичної роботи
20 років
3. Основні публікації
1) A. Petrov, And. Paliy, M., M. 
Pavliuchenkov, H. Tsyhanenko 
, N. Khobot, I. Vysochin , O. 
Yurchenko, О. Ovcharenko, D. 
Sopov, A. Paliy. Construction 
of an Algorithm for the 
selection of rigid stops in 
steelconcrete beams under the 
action of a distributed load // 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies, Vol 3, 
No 7 (105), 2020. – p. 27-35. 
DOI: 10.15587/1729-
4061.2020.204251 (Scopus);
2) Овчаренко О. А. 
Стержнева модель 
деформівного твердого тіла / 
О. А. Овчаренко  // Збірник 
матеріалів науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету (26 
лютого 2020 р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020] . –  c. 281-
283.
3) Valeriia Tupchenko, Oleksii 
Ovcharenko. Modern 
pedagogical technologies as 
psychological and pedagogical 



problem /  Valeriia Tupchenko, 
Oleksii Ovcharenko // Modern 
Technologies of Society 
Development. Collective 
Scientific Monograph. Opole: 
The Academy of Management 
and Administration in Opole, 
2019, P. 346-356.
4) Овчаренко О. А., 
Ращупкіна Л. Л. 
Узагальнення і 
впровадження у 
виробництво метода оцінки 
роботи ґрунтообробних 
робочих органів / О. А. 
Овчаренко, Л. Л. Ращупкіна  
// Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м. Харків, 28 
лют. – 1 берез. 2019 р.) / 
Луганський національний 
аграрний університет. – Х.: 
ФОП Бровін В. П., 2019. – c. 
30-32.
5) Овчарено О.А. Метод 
оцінки роботи 
ґрунтообробних робочих 
органів / О. А. Овчаренко // 
Збірник матеріалів звітної 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м.Харків. 20-23 
лютого 2018 р.).- Х.: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. – с. 65-67.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Овчаренко О. А. Конспект 
лекцій з дисципліни "Опір 
матеріалів"/ О. А. Овчаренко. 
– Харків: ЛНАУ, 2018. – 125 
с. 
2) Овчаренко О. А. 
Методичні матеріали до 
практичних занять та 
самостійної роботи студентів 
з дисципліни «Опір 
матеріалів» / О. А. 
Овчаренко – Старобільськ: 
ЛНАУ, 2019. – 30 с. 
3) Овчаренко О. А. Конспект 
лекцій з дисципліни "Теорія 
механізмів і машин" / О. А. 
Овчаренко. – Харків: ЛНАУ, 
2018. – 57 с. 
4) Овчаренко О. А. 
Методичні рекомендації для 
практичних зайняти та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Теорія 
механізмів і машин» / О. А. 
Овчаренко - Старобільськ: 
ЛНАУ, 2019. - 31 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 1, 3, 
8, 10, 13, 14, 17 Ліцензійних 
умов.

152487 Овчаренко 
Олексій 
Анатолійович

в. о. завідувача 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
7.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво, 
Диплом кандидата 

наук ДK 033858, 
виданий 

13.04.2006, Атестат 
доцента 12ДЦ 

019666, виданий 
03.07.2008

19 Опір матеріалів 1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
12СПВ 102857, Використання 
віртуального середовища 
Unity 3D у викладанні 
дисциплін спеціальності 
«Будівництво та цивільна 
інженерія», 10.05-10.06.2017 
року; 
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ХН №0026. 
Тема роботи "Викладання 
дисципліни "Будівельне 
інформаційне моделювання" 
для студентів спеціальності 
192 - Будівництво та 
цивільна інженерія", 02.11-
11.12.2020 року.
3) Certificate of Attainment in 
Modern English Languages B2 
ECL Authorised Centre 
“Universal test”, City: Kyiv, 
Candidate №:000099293, 
Date: 20.06.2018
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 



Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
16.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/0aa6c8ddab1
54b09b36cafc69148fc41.
5) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 17.01.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/047e06a1bbf4
4ad7be22da3b77a35ee0.
2. Досвід практичної роботи
20 років
3. Основні публікації
1) A. Petrov, And. Paliy, M., M. 
Pavliuchenkov, H. Tsyhanenko 
, N. Khobot, I. Vysochin , O. 
Yurchenko, О. Ovcharenko, D. 
Sopov, A. Paliy. Construction 
of an Algorithm for the 
selection of rigid stops in 
steelconcrete beams under the 
action of a distributed load // 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies, Vol 3, 
No 7 (105), 2020. – p. 27-35. 
DOI: 10.15587/1729-
4061.2020.204251 (Scopus);
2) Овчаренко О. А. 
Стержнева модель 
деформівного твердого тіла / 
О. А. Овчаренко  // Збірник 
матеріалів науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету (26 
лютого 2020 р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020] . –  c. 281-
283.
3) Valeriia Tupchenko, Oleksii 
Ovcharenko. Modern 
pedagogical technologies as 
psychological and pedagogical 
problem /  Valeriia Tupchenko, 
Oleksii Ovcharenko // Modern 
Technologies of Society 
Development. Collective 
Scientific Monograph. Opole: 
The Academy of Management 
and Administration in Opole, 
2019, P. 346-356.
4) Овчаренко О. А., 
Ращупкіна Л. Л. 
Узагальнення і 
впровадження у 
виробництво метода оцінки 
роботи ґрунтообробних 
робочих органів / О. А. 
Овчаренко, Л. Л. Ращупкіна  
// Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м. Харків, 28 
лют. – 1 берез. 2019 р.) / 
Луганський національний 
аграрний університет. – Х.: 
ФОП Бровін В. П., 2019. – c. 
30-32.
5) Овчарено О.А. Метод 
оцінки роботи 
ґрунтообробних робочих 
органів / О. А. Овчаренко // 
Збірник матеріалів звітної 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м.Харків. 20-23 
лютого 2018 р.).- Х.: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. – с. 65-67.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Овчаренко О. А. Конспект 
лекцій з дисципліни "Опір 
матеріалів"/ О. А. Овчаренко. 
– Харків: ЛНАУ, 2018. – 125 
с. 
2) Овчаренко О. А. 
Методичні матеріали до 



практичних занять та 
самостійної роботи студентів 
з дисципліни «Опір 
матеріалів» / О. А. 
Овчаренко – Старобільськ: 
ЛНАУ, 2019. – 30 с. 
3) Овчаренко О. А. Конспект 
лекцій з дисципліни "Теорія 
механізмів і машин" / О. А. 
Овчаренко. – Харків: ЛНАУ, 
2018. – 57 с. 
4) Овчаренко О. А. 
Методичні рекомендації для 
практичних зайняти та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Теорія 
механізмів і машин» / О. А. 
Овчаренко - Старобільськ: 
ЛНАУ, 2019. - 31 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 1, 3, 
8, 10, 13, 14, 17 Ліцензійних 
умов.

152487 Овчаренко 
Олексій 
Анатолійович

в. о. завідувача 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
7.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво, 
Диплом кандидата 

наук ДK 033858, 
виданий 

13.04.2006, Атестат 
доцента 12ДЦ 

019666, виданий 
03.07.2008

19 Будівельна 
механіка

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
12СПВ 102857, Використання 
віртуального середовища 
Unity 3D у викладанні 
дисциплін спеціальності 
«Будівництво та цивільна 
інженерія», 10.05-10.06.2017 
року; 
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ХН №0026. 
Тема роботи "Викладання 
дисципліни "Будівельне 
інформаційне моделювання" 
для студентів спеціальності 
192 - Будівництво та 
цивільна інженерія", 02.11-
11.12.2020 року.
3) Certificate of Attainment in 
Modern English Languages B2 
ECL Authorised Centre 
“Universal test”, City: Kyiv, 
Candidate №:000099293, 
Date: 20.06.2018
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
16.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/0aa6c8ddab1
54b09b36cafc69148fc41.
5) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 17.01.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/047e06a1bbf4
4ad7be22da3b77a35ee0.
2. Досвід практичної роботи
20 років
3. Основні публікації
1) A. Petrov, And. Paliy, M., M. 
Pavliuchenkov, H. Tsyhanenko 
, N. Khobot, I. Vysochin , O. 
Yurchenko, О. Ovcharenko, D. 
Sopov, A. Paliy. Construction 
of an Algorithm for the 
selection of rigid stops in 
steelconcrete beams under the 
action of a distributed load // 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies, Vol 3, 
No 7 (105), 2020. – p. 27-35. 
DOI: 10.15587/1729-
4061.2020.204251 (Scopus);
2) Овчаренко О. А. 
Стержнева модель 
деформівного твердого тіла / 
О. А. Овчаренко  // Збірник 
матеріалів науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету (26 
лютого 2020 р.) / Луганський 



національний аграрний 
університет. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020] . –  c. 281-
283.
3) Valeriia Tupchenko, Oleksii 
Ovcharenko. Modern 
pedagogical technologies as 
psychological and pedagogical 
problem /  Valeriia Tupchenko, 
Oleksii Ovcharenko // Modern 
Technologies of Society 
Development. Collective 
Scientific Monograph. Opole: 
The Academy of Management 
and Administration in Opole, 
2019, P. 346-356.
4) Овчаренко О. А., 
Ращупкіна Л. Л. 
Узагальнення і 
впровадження у 
виробництво метода оцінки 
роботи ґрунтообробних 
робочих органів / О. А. 
Овчаренко, Л. Л. Ращупкіна  
// Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м. Харків, 28 
лют. – 1 берез. 2019 р.) / 
Луганський національний 
аграрний університет. – Х.: 
ФОП Бровін В. П., 2019. – c. 
30-32.
5) Овчарено О.А. Метод 
оцінки роботи 
ґрунтообробних робочих 
органів / О. А. Овчаренко // 
Збірник матеріалів звітної 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м.Харків. 20-23 
лютого 2018 р.).- Х.: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. – с. 65-67.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Овчаренко О. А. Конспект 
лекцій з дисципліни "Опір 
матеріалів"/ О. А. Овчаренко. 
– Харків: ЛНАУ, 2018. – 125 
с. 
2) Овчаренко О. А. 
Методичні матеріали до 
практичних занять та 
самостійної роботи студентів 
з дисципліни «Опір 
матеріалів» / О. А. 
Овчаренко – Старобільськ: 
ЛНАУ, 2019. – 30 с. 
3) Овчаренко О. А. Конспект 
лекцій з дисципліни "Теорія 
механізмів і машин" / О. А. 
Овчаренко. – Харків: ЛНАУ, 
2018. – 57 с. 
4) Овчаренко О. А. 
Методичні рекомендації для 
практичних зайняти та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Теорія 
механізмів і машин» / О. А. 
Овчаренко - Старобільськ: 
ЛНАУ, 2019. - 31 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 1, 3, 
8, 10, 13, 14, 17 Ліцензійних 
умов.

152487 Овчаренко 
Олексій 
Анатолійович

в. о. завідувача 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
7.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво, 
Диплом кандидата 

наук ДK 033858, 
виданий 

13.04.2006, Атестат 
доцента 12ДЦ 

019666, виданий 
03.07.2008

19 Будівельна 
механіка (спецкурс)

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет, Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
12СПВ 102857, Використання 
віртуального середовища 
Unity 3D у викладанні 
дисциплін спеціальності 
«Будівництво та цивільна 
інженерія», 10.05-10.06.2017 
року; 
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ХН №0026. 
Тема роботи "Викладання 
дисципліни "Будівельне 
інформаційне моделювання" 
для студентів спеціальності 
192 - Будівництво та 
цивільна інженерія", 02.11-
11.12.2020 року.



3) Certificate of Attainment in 
Modern English Languages B2 
ECL Authorised Centre 
“Universal test”, City: Kyiv, 
Candidate №:000099293, 
Date: 20.06.2018
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
16.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/0aa6c8ddab1
54b09b36cafc69148fc41.
5) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 17.01.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/047e06a1bbf4
4ad7be22da3b77a35ee0.
2. Досвід практичної роботи
20 років
3. Основні публікації
1) A. Petrov, And. Paliy, M., M. 
Pavliuchenkov, H. Tsyhanenko 
, N. Khobot, I. Vysochin , O. 
Yurchenko, О. Ovcharenko, D. 
Sopov, A. Paliy. Construction 
of an Algorithm for the 
selection of rigid stops in 
steelconcrete beams under the 
action of a distributed load // 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies, Vol 3, 
No 7 (105), 2020. – p. 27-35. 
DOI: 10.15587/1729-
4061.2020.204251 (Scopus);
2) Овчаренко О. А. 
Стержнева модель 
деформівного твердого тіла / 
О. А. Овчаренко  // Збірник 
матеріалів науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету (26 
лютого 2020 р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020] . –  c. 281-
283.
3) Valeriia Tupchenko, Oleksii 
Ovcharenko. Modern 
pedagogical technologies as 
psychological and pedagogical 
problem /  Valeriia Tupchenko, 
Oleksii Ovcharenko // Modern 
Technologies of Society 
Development. Collective 
Scientific Monograph. Opole: 
The Academy of Management 
and Administration in Opole, 
2019, P. 346-356.
4) Овчаренко О. А., 
Ращупкіна Л. Л. 
Узагальнення і 
впровадження у 
виробництво метода оцінки 
роботи ґрунтообробних 
робочих органів / О. А. 
Овчаренко, Л. Л. Ращупкіна  
// Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м. Харків, 28 
лют. – 1 берез. 2019 р.) / 
Луганський національний 
аграрний університет. – Х.: 
ФОП Бровін В. П., 2019. – c. 
30-32.
5) Овчарено О.А. Метод 
оцінки роботи 
ґрунтообробних робочих 
органів / О. А. Овчаренко // 
Збірник матеріалів звітної 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (м.Харків. 20-23 
лютого 2018 р.).- Х.: 
Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. – с. 65-67.
4. Навчально-методичні 



розробки
1) Овчаренко О. А. Конспект 
лекцій з дисципліни "Опір 
матеріалів"/ О. А. Овчаренко. 
– Харків: ЛНАУ, 2018. – 125 
с. 
2) Овчаренко О. А. 
Методичні матеріали до 
практичних занять та 
самостійної роботи студентів 
з дисципліни «Опір 
матеріалів» / О. А. 
Овчаренко – Старобільськ: 
ЛНАУ, 2019. – 30 с. 
3) Овчаренко О. А. Конспект 
лекцій з дисципліни "Теорія 
механізмів і машин" / О. А. 
Овчаренко. – Харків: ЛНАУ, 
2018. – 57 с. 
4) Овчаренко О. А. 
Методичні рекомендації для 
практичних зайняти та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Теорія 
механізмів і машин» / О. А. 
Овчаренко - Старобільськ: 
ЛНАУ, 2019. - 31 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 1, 3, 
8, 10, 13, 14, 17 Ліцензійних 
умов.

221960 Бакін Павло 
Ілліч

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 
092101 Промислове 

i цивiльне 
будiвництво, 

Диплом магістра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
8.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво

5 Системи 
автоматизованого 
проєктування в 
будівництві

1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет. Свідоцтво 12спв 
№102856. від 10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво ХН №0028. Тема 
роботи "Інженерне 
обладнання систем 
газопосточань будівель", 
02.11-11.12.2020 року.
3) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
14.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/65ef18989227
4976a5f247e51c4d0ab5.
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 16.02.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/25f4516c03a6
4bd895e80d2b80f9521d.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи -10 
років.
1) З 2010 по 2014р ДП 
«НДІБК» на посаді інженера 
в лабораторій вогнестійкості 
будівельних конструкцій
2) З 2014 по теперішній час –  
ЛНАУ, ст. викладач
3. Основні публікації
1) Бакін П. І. Модифікація 
акрилових клейових 
композицій для з'єднання 
будівельних конструкцій / 
О.М. Пустовойтова, Хусаїн 
Каїс, П.І. Бакін // Матеріали 
IV Міжнародної науково-
технічної конференції 
"Ефективні технології в 
будівництві". - Київ: КНУБА, 
2019. - с. 108-109.
2) Бакін П. І. Практична 
реалізація уточнених методів 
розрахунку будівельних 
конструкцій на 
вогнестійкість / Фесенко О. 
А., Байтала Х. З., Бакін П. І., 
Донець Т. П. // Збірник тез 
доповідей ІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції "Агроінженерія: 
сучасні проблеми та 
перспективи розвитку" (7–8 
листопада 2019 року) 
присвячена 90-й річниці з 
дня заснування механіко-



технологічного факультету 
НУБіП України, м.Київ -238 
с.
3) Бакін П. І. Розрахунок 
залізобетонної плити 
перекриття на вогнестійкість 
уточненими методами / Х.З. 
Байтала, П.І. Бакін, Т.П. 
Донець, О.А. Фесенко 8-а 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Проблеми надійності та 
довговічності інженерних 
споруд і будівель на 
залізничному транспорті», 
Харків, 20-22 листопада 2019 
р.: Тези доповідей. Ч.2. - 
Харків: УкрДУЗТ, 2019. - с 25.  
4) Бакін П. І. Теплофізичні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін // Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (26 лютого 2020 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020] . –  c. 70-
74.
5) Бакін П. І. Усадочно-
температурні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін, А. В. Бутенко   // 
Збірник матеріалів науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету (м. 
Харків, 28 лют. – 1 берез. 
2019 р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Х.: ФОП 
Бровін В. П., 2019. – c. 53-55.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 
інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ: ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2) Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020.-
41с. 
3) Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020. – 
43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 8, 
13, 14, 17, 18 Ліцензійних 
умов.

367950 Гук Валерій 
Іванович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут інженерів 
комунального 

будівництва, рік 
закінчення: 1961, 

спеціальність: 
7.06010103 міське 

будівництво та 
господарство, 

Диплом доктора 
наук ДД 009091, 

виданий 26.01.2011, 
Диплом кандидата 
наук MTH 071582, 

виданий 09.02.1972, 

59 Основи і 
фундаменти

1. Підвищення кваліфікації
Департамент містобудування 
та архітектури Харківської 
облдержадміністрації, 16.03-
15.06.2020 р.
2. Досвід практичної роботи
59 років
3. Основні публікації
1) Гук В.І. Узагальнена оцінка 
комфортності вулиць доріг // 
Проблеми теории и истории 
архитектуры Украины. - 
Одесса: Астропринт, 2019 - C. 
83-89;
2)  Huk V.I. The principle of 
generalized potential and 
capacity of traffic lanes and 



Атестат професора 
ПP 000913, 

виданий 27.12.1991, 
Атестат старшого 

наукового 
співробітника 

(старшого 
дослідника) CH 

004273, виданий 
10.11.1976

roads at cross-sections at 
different levels / V.I. Huk // 
Науковий вісник будівництва 
– Х.: ХНУБА, 2018. - Том 94, 
№4.  - C.15-18 
3) Гук В.И Динамика 
транспортного потока 
//Совершенствование 
организации дорожного 
движения (Сб. наук. трудов).  
- Минск: БНТУ, 2018. - C. 58-
63;
4) Гук В.І. Проблеми 
просторової композиції 
пішохідних просторів 
//Проблеми теории и 
истории архитектуры 
Украины. - Одесса: 
Астропринт, 2018. - C. 262-
267;
5) Гук В.И. Современные 
тенденции в формировании 
сельских поселений (на 
примере Черновицкой 
области) // Сб.науч.труд. 
БНТУ: - Минск: БНТУ, 2016. 
- C. 530-547.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Гук В.И. Интеграция 
региональных и 
межрегиональных 
транспортных систем./ Учеб. 
пособие. – Харьков: 
«Оперативная полиграфия». 
2016. - 120 с.
2) Valeriy Guk. Теория 
измерителей транспортных 
потоков: параметры 
трафика. Palmarium 
Academic Publishing 
(Germany). - 2017. - 168 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 3, 4, 
7, 8, 10, 11, 15, 17, 18  
Ліцензійних умов.

221960 Бакін Павло 
Ілліч

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет агрономії 
та будівництва

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 
092101 Промислове 

i цивiльне 
будiвництво, 

Диплом магістра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
8.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво

5 Інженерні мережі 1. Підвищення кваліфікації
1) Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет. Свідоцтво 12спв 
№102856. від 10.06.2017 р.
2) Харківський національний 
аграрний університет. 
Свідоцтво ХН №0028. Тема 
роботи "Інженерне 
обладнання систем 
газопосточань будівель", 
02.11-11.12.2020 року.
3) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Протидія 
та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах 
освіти" (2,6 кредитів ЄКТС). 
Сертифікат виданий 
14.02.2021 року. Перевірка 
автентичності сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/65ef18989227
4976a5f247e51c4d0ab5.
4) Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 
Prometheus. Курс "Зміцнення 
викладання та 
організаційного управління в 
університетах". Сертифікат 
виданий 16.02.2021 року. 
Перевірка автентичності 
сертифікату 
https://courses.prometheus.or
g.ua:18090/cert/25f4516c03a6
4bd895e80d2b80f9521d.
2. Досвід практичної роботи
Загальний стаж роботи -10 
років.
1) З 2010 по 2014р ДП 
«НДІБК» на посаді інженера 
в лабораторій вогнестійкості 
будівельних конструкцій
2) З 2014 по теперішній час –  
ЛНАУ, ст. викладач
3. Основні публікації
1) Бакін П. І. Модифікація 
акрилових клейових 
композицій для з'єднання 
будівельних конструкцій / 
О.М. Пустовойтова, Хусаїн 
Каїс, П.І. Бакін // Матеріали 
IV Міжнародної науково-
технічної конференції 
"Ефективні технології в 



будівництві". - Київ: КНУБА, 
2019. - с. 108-109.
2) Бакін П. І. Практична 
реалізація уточнених методів 
розрахунку будівельних 
конструкцій на 
вогнестійкість / Фесенко О. 
А., Байтала Х. З., Бакін П. І., 
Донець Т. П. // Збірник тез 
доповідей ІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції "Агроінженерія: 
сучасні проблеми та 
перспективи розвитку" (7–8 
листопада 2019 року) 
присвячена 90-й річниці з 
дня заснування механіко-
технологічного факультету 
НУБіП України, м.Київ -238 
с.
3) Бакін П. І. Розрахунок 
залізобетонної плити 
перекриття на вогнестійкість 
уточненими методами / Х.З. 
Байтала, П.І. Бакін, Т.П. 
Донець, О.А. Фесенко 8-а 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Проблеми надійності та 
довговічності інженерних 
споруд і будівель на 
залізничному транспорті», 
Харків, 20-22 листопада 2019 
р.: Тези доповідей. Ч.2. - 
Харків: УкрДУЗТ, 2019. - с 25.  
4) Бакін П. І. Теплофізичні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін // Збірник матеріалів 
науково-практичної 
конференції Луганського 
національного аграрного 
університету (26 лютого 2020 
р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – [Харків : ФОП 
Бровін О. В., 2020] . –  c. 70-
74.
5) Бакін П. І. Усадочно-
температурні 
характеристики бетону / П. І. 
Бакін, А. В. Бутенко   // 
Збірник матеріалів науково-
практичної конференції 
Луганського національного 
аграрного університету (м. 
Харків, 28 лют. – 1 берез. 
2019 р.) / Луганський 
національний аграрний 
університет. – Х.: ФОП 
Бровін В. П., 2019. – c. 53-55.
4. Навчально-методичні 
розробки
1) Методичні рекомендації  
для практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  
спеціальності  
192«Будівництво та цивільна 
інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ: ЛНАУ, 2020.-
19с. 
2) Методичні рекомендації 
для практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020.-
41с. 
3) Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Залізобетонні 
та кам’яні конструкції». 
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» /  укл. 
В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020. – 
43 с.
5. Професійна активність 
викладача відповідає пп 8, 
13, 14, 17, 18 Ліцензійних 
умов.



 
 

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

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН 

відповідає 
результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПРН 24. Вміти 
визначати енергетичну 
ефективність будівель 
та проектувати 
будівельні об’єкти з 
високою 
енергоефективністю

Архітектура будівель і споруд Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, дослідницький, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен, залік, 
виконання курсового проєкту, 
екзамен

Інженерні мережі В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод, діалог.
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен, виконання курсової роботи

ПРН 23. Впроваджувати 
ефективні методи 
управління 
комплексними 
будівельними проектами 
з усвідомленням 
відповідальності за 
прийняті рішення та 
забезпеченням якості 
робіт

Економіка будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен

Організація будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації 

Опитування, тестування, залік, 
екзамен

Виробнича практика Самонавчання, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

ПРН 22. Застосовувати 
при проектуванні 
організаційно-
технологічних рішень 
зведення будівель та 
споруд базу сучасних 
технологій будівельного 
виробництва і вміти 
впроваджувати їх у 
практичну діяльність

Будівельна техніка Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота, презентації

 Опитування, тестування, залік

Технологія будівельного 
виробництва

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, залік, 
екзамен, виконання курсової роботи

Зведення і монтаж будівель 
та споруд

Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Виробнича практика Самонавчання, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

ПРН 13. Розробити та 
оцінити технічні 
рішення інженерних 
мереж

Архітектура будівель і споруд Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, дослідницький, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен, залік, 
виконання курсового проєкту, 
екзамен

Інженерні мережі В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод, діалог.
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен, виконання курсової роботи

ПРН 21. Вміти 
аналізувати та 
застосувати 
результати інженерно-
геологічних вишукувань, 
обґрунтовано обирати 

Інженерна геологія  Пояснювально-ілюстративний, 
діалог,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, презентація 
результатів виконаних завдань, залік



несучі шари ґрунтів 
основи, проектувати 
фундаменти різних 
типів та знати основні 
підходи при будівництві 
на територіях із 
складними інженерно-
геологічним умовами.

Основи і фундаменти Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

ПРН 20. Демонструвати 
вміння розраховувати 
та конструювати 
залізобетоні (монолітні 
та збірні), кам’яні, 
металеві та дерев’яні 
конструкції та вузли їх 
з’єднання із 
використанням вимог 
нормативних 
документів, 
забезпечуючи надійні та 
економічно обґрунтовані 
проектні рішення

Архітектура будівель і споруд Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, дослідницький, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен, залік, 
виконання курсового проєкту, 
екзамен

Системи автоматизованого 
проєктування в будівництві

Пояснювально-ілюстративний, 
метод діалогу та бесід, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницькій, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Залізобетонні та кам’яні 
конструкції конструкції

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, проєктний, презентації 
проєктів, лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен, 
виконання курсової роботи

Металеві конструкції Пояснювально-ілюстративний, 
метод бесіди та діалогу, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, залік

ПРН 19. Демонструвати 
навички надійної та 
безпечної експлуатації 
конструкцій будівель, 
споруд та інженерних 
мереж

Організація будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації 

Опитування, тестування, залік, 
екзамен

Залізобетонні та кам’яні 
конструкції конструкції

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, проєктний, презентації 
проєктів, лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен, 
виконання курсової роботи

Металеві конструкції Пояснювально-ілюстративний, 
метод бесіди та діалогу, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, залік

Виробнича практика Самонавчання, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Технологія будівельного 
виробництва

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, залік, 
екзамен, виконання курсової роботи

Будівельні конструкції Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування, 
екзамен

Охорона праці Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
екзамен

Інженерні мережі В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод, діалог.
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен, виконання курсової роботи

ПРН 18. Демонструвати 
розуміння принципів 
проектування міських 
територій та об’єктів 
інфраструктури і 
міського господарства

Планування міст і транспорт Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, залік



Архітектура будівель і споруд Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, дослідницький, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен, залік, 
виконання курсового проєкту, 
екзамен

ПРН 17. Організовувати 
та управляти 
будівельними процесами 
при зведенні, 
експлуатації, ремонті 
та реконструкції 
об’єктів будівництва з 
урахуванням вимог 
охорони праці

Охорона праці Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
екзамен

Технологія будівельного 
виробництва

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, залік, 
екзамен, виконання курсової роботи

Зведення і монтаж будівель 
та споруд

Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Організація будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації 

Опитування, тестування, залік, 
екзамен

Будівельне 
матеріалознавство 
(практикум)

Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, самонавчання

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Інженерна та комп’ютерна 
графіка (практикум)

Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький, 
самонавчання

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Інженерна геодезія 
(практикум)

Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Виробнича практика Самонавчання, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

ПРН 16. Проектувати 
технологічні процеси 
зведення і опорядження 
будівель (споруд) та 
монтажу інженерних 
систем і мереж

Будівельна техніка Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Інженерні мережі В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод, діалог.
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен, виконання курсової роботи

Технологія будівельного 
виробництва

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, залік, 
екзамен, виконання курсової роботи

Зведення і монтаж будівель 
та споруд

Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Виробнича практика Самонавчання, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

ПРН 15. Виконувати та 
аналізувати економічні 
розрахунки вартості 
зведення, ремонту та 
реконструкції об’єктів 
будівництва

Економіка будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен

Технологія будівельного 
виробництва

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 

Опитування, тестування, залік, 
екзамен, виконання курсової роботи



пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Організація будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації 

Опитування, тестування, залік, 
екзамен

ПРН 14. Дотримуватись 
сучасних вимог 
нормативної 
документації в галузі 
будівництва

Інженерна та комп’ютерна 
графіка

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий. Інтерактивні методи 
навчання: діалог та спільний проєкт, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен, 
виконання курсової роботи

Будівельне 
матеріалознавство

Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен

Основи і фундаменти Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Інженерна геодезія Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Планування міст і транспорт Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, залік

Метрологія і стандартизація Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Архітектура будівель і споруд Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, дослідницький, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен, залік, 
виконання курсового проєкту, 
екзамен

Будівельна техніка Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Інженерні мережі В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод, діалог.
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен, виконання курсової роботи

Будівельні конструкції Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування, 
екзамен

Технологія будівельного 
виробництва

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, залік, 
екзамен, виконання курсової роботи

Організація будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації 

Опитування, тестування, залік, 
екзамен

Економіка будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 

Опитування, тестування, екзамен



репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Виробнича база будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Системи автоматизованого 
проєктування в будівництві

Пояснювально-ілюстративний, 
метод діалогу та бесід, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницькій, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Виробнича практика Самонавчання, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

ПРН 12. Розробляти 
конструктивні рішення 
об’єкту будівництва на 
базі знання 
номенклатури та 
конструктивних форм, 
уміння розраховувати й 
конструювати 
будівельні конструкції 
та вузли їх сполучення

Металеві конструкції Пояснювально-ілюстративний, 
метод бесіди та діалогу, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, залік

Залізобетонні та кам’яні 
конструкції конструкції

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, проєктний, презентації 
проєктів, лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен, 
виконання курсової роботи

Будівельні конструкції Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування, 
екзамен

ПРН 8. 
Продемонструвати 
вміння ефективно 
застосовувати сучасні 
будівельні матеріали, 
вироби та конструкції на 
основі знань про їх 
технічні 
характеристики та 
технологію 
виготовлення

Будівельні конструкції Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування, 
екзамен

Зведення і монтаж будівель 
та споруд

Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Виробнича база будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Будівельне 
матеріалознавство 
(практикум)

Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, самонавчання

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Архітектура будівель і споруд Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, дослідницький, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен, залік, 
виконання курсового проєкту, 
екзамен

Будівельне 
матеріалознавство

Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен

Опір матеріалів В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда. 
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу, методу 
досліджень, методу спостережень

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (за допомогою 
тестів)

ПРН 10. Оцінювати вплив 
кліматичних, інженерно-
геологічних та 
екологічних особливостей 
території будівництва 
при проектуванні та 
зведенні будівельних 
об’єктів

Екологія Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, діалоги, 
презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік



Будівельне 
матеріалознавство

Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен

Інженерна геологія Пояснювально-ілюстративний, 
діалог,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, презентація 
результатів виконаних завдань, залік

Основи і фундаменти Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Технологія будівельного 
виробництва

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, залік, 
екзамен, виконання курсової роботи

ПРН 9. Створювати або 
застосовувати об’ємно-
планувальні рішення для 
подальшого 
проектування, в тому 
числі з використанням 
інформаційних 
технологій

Архітектура будівель і споруд Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, дослідницький, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен, залік, 
виконання курсового проєкту, 
екзамен

ПРН 11. Визначати та 
оцінювати 
навантаження та 
напружено-
деформований стан 
ґрунтових основ та 
несучих конструкцій 
будівель (споруд), у тому 
числі з використанням 
сучасних інформаційних 
технологій

Будівельні конструкції Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування, 
екзамен

Залізобетонні та кам’яні 
конструкції конструкції

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, проєктний, презентації 
проєктів, лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен, 
виконання курсової роботи

Теоретична механіка В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда.
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (за допомогою 
тестів)

Будівельна механіка В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда. 
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу, 
проблемного викладання матеріалу, 
методу спостережень, методу 
досліджень, використовуються 
професійно-орієнтовані ділові ігри

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (за допомогою 
тестів)

Опір матеріалів В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда. 
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу, методу 
досліджень, методу спостережень

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (за допомогою 
тестів)

Основи і фундаменти Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Системи автоматизованого 
проєктування в будівництві

Пояснювально-ілюстративний, 
метод діалогу та бесід, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницькій, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Будівельна механіка 
(спецкурс)

В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда. 
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (тести та 



репродуктивного методу та методу 
досліджень

розв’язання задач)

Металеві конструкції Пояснювально -ілюстративний, 
метод бесіди та діалогу, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, залік

ПРН 7. Використовувати 
та розробляти технічну 
документацію, в тому 
числі з використанням 
сучасних інформаційних 
технологій

Системи автоматизованого 
проєктування в будівництві

Пояснювально-ілюстративний, 
метод діалогу та бесід, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницькій, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Інженерна геодезія 
(практикум)

Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Українська мова Використання  методів навчання: 
словесних – бесіда, розповідь, 
пояснення, диспут; наочних – 
демонстрація й ілюстрація; 
практичних – вправа, дослід, 
практична робота; за логікою 
викладу – індукція, дедукція; за 
рівнем пізнавальної активності – 
пояснювально-ілюстративний, 
проблемний виклад.
Практикуються виділення й оцінка 
ключових чинників, спільний аналіз 
презентацій, колективний пошук 
шляхів вирішення проблемних 
ситуацій, взятих із виробництва

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен

Інформатика та 
інформаційні технології

Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік

Інженерна та комп’ютерна 
графіка

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий. Інтерактивні методи 
навчання: діалог та спільний проєкт, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен, 
виконання курсової роботи

Інженерна геодезія Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Архітектура будівель і споруд Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, дослідницький, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен, залік, 
виконання курсового проєкту, 
екзамен

Метрологія і стандартизація Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Технологія будівельного 
виробництва

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, залік, 
екзамен, виконання курсової роботи

Організація будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації 

Опитування, тестування, залік, 
екзамен

Інженерна та комп’ютерна 
графіка (практикум)

Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький, 
самонавчання

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

ПРН 6. Демонструвати 
вміння працювати з 
геодезичними приладами 
та використовувати 
топографічні матеріали 
для проектування та 
створення об’єктів 
будівництва та 

Основи і фундаменти Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен



інженерних мереж Інженерна геодезія Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Планування міст і транспорт Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, залік

Інженерна геодезія 
(практикум)

Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

ПРН 5. Володіти 
навичками спілкування 
державною та 
іноземними мовами, 
використовуючи 
професійну термінологію

Будівельне 
матеріалознавство 
(практикум)

Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, самонавчання

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Інженерна геодезія 
(практикум)

Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Виробнича практика Самонавчання, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Будівельна механіка В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда. 
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (тести та 
розв’язання задач)

Організація будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації 

Опитування, тестування, залік, 
екзамен

Економіка будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен

Українська мова Використання  методів навчання: 
словесних – бесіда, розповідь, 
пояснення, диспут; наочних – 
демонстрація й ілюстрація; 
практичних – вправа, дослід, 
практична робота; за логікою 
викладу – індукція, дедукція; за 
рівнем пізнавальної активності – 
пояснювально-ілюстративний, 
проблемний виклад.
Практикуються виділення й оцінка 
ключових чинників, спільний аналіз 
презентацій, колективний пошук 
шляхів вирішення проблемних 
ситуацій, взятих із виробництва

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен

Хімія Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
екзамен

Іноземна мова Практичні заняття, метод 
ілюстрацій, дискусія, самостійна 
робота

Усне та письмове оцінювання 
активності і знань студентів під час 
практичних занять, підсумковий 
контроль знань – залік, екзамен

Фізика Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод симуляцій: 
лекції, практичні заняття, 
консультації, контроль самостійної 
роботи, семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік, екзамен

Інформатика та 
інформаційні технології

Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік



заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Теоретична механіка В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда.
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (за допомогою 
тестів)

Інженерна геодезія Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Метрологія і стандартизація Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота, презентації

Опитування, тестування, залік

ПРН 4. Демонструвати 
навички ефективно 
працювати самостійно 
(курсове та дипломне 
проектування) або в 
групі (лабораторні 
роботи, включаючи 
навички лідерства при їх 
виконанні), 
дотримуватися етичних 
принципів, показати 
вміння отримати 
бажаний результат в 
умовах обмеженого часу 
з акцентом на 
професійну сумлінність і 
виключення можливості 
плагіату

Українська мова Використання  методів навчання: 
словесних – бесіда, розповідь, 
пояснення, диспут; наочних – 
демонстрація й ілюстрація; 
практичних – вправа, дослід, 
практична робота; за логікою 
викладу – індукція, дедукція; за 
рівнем пізнавальної активності – 
пояснювально-ілюстративний, 
проблемний виклад.
Практикуються виділення й оцінка 
ключових чинників, спільний аналіз 
презентацій, колективний пошук 
шляхів вирішення проблемних 
ситуацій, взятих із виробництва

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен

Історія України та 
української культури

Інформаційно-рецептивні: словесні 
(лекція (вступна, оглядова, 
ознайомча, тематична), розповідь, 
пояснення, бесіда), наочно-словесні 
(ілюстрація), репродуктивні 
практичні вправи (публічні 
виступи), проблемні, науково-
пошукові вправи (самостійний 
пошук вирішення поставленого 
завдання), інтерактивні (проектне 
навчання, публічне обговорення та 
формування індивідуального 
погляду на проблему)

Усне опитування під час практичних 
занять, тестування з відкритою та 
закритою формою, екзамен

Філософія Лекція, практичні заняття, 
індивідуальна і колективна 
консультація, пояснення, дискусія, 
обговорювання текстів та проблем, 
керування самосійною роботою.

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен

Хімія Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
екзамен

Іноземна мова Практичні заняття, метод 
ілюстрацій, дискусія, самостійна 
робота

Усне та письмове оцінювання 
активності і знань студентів під час 
практичних занять, підсумковий 
контроль знань – залік, екзамен

Вища математика Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік, екзамен

Фізика інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод симуляцій: 
лекції, практичні заняття, 
консультації, контроль самостійної 
роботи, семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік, екзамен

Інформатика та 
інформаційні технології

Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік



Інженерна та комп’ютерна 
графіка

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий. Інтерактивні методи 
навчання: діалог та спільний проєкт, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен, 
виконання курсової роботи

Архітектура будівель і споруд Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
репродуктивний, частково-
пошуковий метод, дослідницький, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен, залік, 
виконання курсового проєкту, 
екзамен

Інженерні мережі В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод, діалог.
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен, виконання курсової роботи

Технологія будівельного 
виробництва

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький метод, 
пошуковий метод, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, залік, 
екзамен, виконання курсової роботи

Організація будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації 

Опитування, тестування, залік, 
екзамен

Залізобетонні та кам’яні 
конструкції конструкції

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, проєктний, презентації 
проєктів, лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен, 
виконання курсової роботи

Будівельне 
матеріалознавство 
(практикум)

Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, самонавчання

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Інженерна та комп’ютерна 
графіка (практикум)

Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький, 
самонавчання

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Інженерна геодезія 
(практикум)

Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Виробнича практика Самонавчання, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

ПРН 3. Демонструвати 
навички усного та 
письмового спілкування, 
використовуючи навики 
міжособистісної 
взаємодії, працюючи в 
міжнародному 
контексті з фахівцями 
та нефахівцями в галузі, 
з використанням 
сучасних засобів 
комунікації

Інженерна та комп’ютерна 
графіка

Пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий. Інтерактивні методи 
навчання: діалог та спільний проєкт, 
лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен, 
виконання курсової роботи

Теоретична механіка В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда.
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (за допомогою 
тестів)

Інженерна геодезія Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Економіка будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен

Метрологія і стандартизація Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота, презентації

Опитування, тестування, залік

Організація будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 

Опитування, тестування, залік, 
екзамен



репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота, презентації 

Системи автоматизованого 
проєктування в будівництві

Пояснювально-ілюстративний, 
метод діалогу та бесід, 
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, розв’язання задач, 
тестування, екзамен

Інформатика та 
інформаційні технології

Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік

Будівельна механіка 
(спецкурс)

В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда. 
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (тести та 
розв’язання задач)

Інженерна та комп’ютерна 
графіка (практикум)

Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, дослідницький, 
самонавчання

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Інженерна геодезія 
(практикум)

Словесні, наочні та практичні методи 
навчання: лекція, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, практичні роботи, 
самостійна робота

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Виробнича практика Самонавчання, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Будівельне 
матеріалознавство 
(практикум)

Пояснювально-ілюстративний;
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, самонавчання

Опитування, захист звіту, 
диференційний залік

Фізика інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод симуляцій: 
лекції, практичні заняття, 
консультації, контроль самостійної 
роботи, семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік, екзамен

Вища математика Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік, екзамен

Іноземна мова Практичні заняття, метод 
ілюстрацій, дискусія, самостійна 
робота

Усне та письмове оцінювання 
активності і знань студентів під час 
практичних занять, підсумковий 
контроль знань – залік, екзамен

Українська мова Використання  методів навчання: 
словесних – бесіда, розповідь, 
пояснення, диспут; наочних – 
демонстрація й ілюстрація; 
практичних – вправа, дослід, 
практична робота; за логікою 
викладу – індукція, дедукція; за 
рівнем пізнавальної активності – 
пояснювально-ілюстративний, 
проблемний виклад.
Практикуються виділення й оцінка 
ключових чинників, спільний аналіз 
презентацій, колективний пошук 
шляхів вирішення проблемних 
ситуацій, взятих із виробництва

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен

Історія України та 
української культури

Інформаційно-рецептивні: словесні 
(лекція (вступна, оглядова, 
ознайомча, тематична), розповідь, 
пояснення, бесіда), наочнословесні 
(ілюстрація), репродуктивні 
практичні вправи (публічні 
виступи), проблемні, 
науковопошукові вправи 
(самостійний пошук вирішення 
поставленого завдання), 
інтерактивні (проектне навчання, 
публічне обговорення та 
формування індивідуального 

Усне опитування під час практичних 
занять, тестування з відкритою та 
закритою формою, екзамен



погляду на проблему)

Хімія Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
екзамен

ПРН 2. Застосовувати 
базові знання в галузі 
соціально-гуманітарних 
та економічних наук у 
пізнавальній та 
професійній діяльності

Історія України та 
української культури

Інформаційно-рецептивні: словесні 
(лекція (вступна, оглядова, 
ознайомча, тематична), розповідь, 
пояснення, бесіда), наочнословесні 
(ілюстрація), репродуктивні 
практичні вправи (публічні 
виступи), проблемні, 
науковопошукові вправи 
(самостійний пошук вирішення 
поставленого завдання), 
інтерактивні (проектне навчання, 
публічне обговорення та 
формування індивідуального 
погляду на проблему)

Усне опитування під час практичних 
занять, тестування з відкритою та 
закритою формою, екзамен

Філософія Лекція, практичні заняття, 
індивідуальна і колективна 
консультація, пояснення, дискусія, 
обговорювання текстів та проблем, 
керування самосійною роботою

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен

Економіка будівництва Пояснювально-ілюстративний, 
діалогічний виклад, 
репродуктивний, метод проблемного 
викладення матеріалу, лекції, 
практичні заняття, консультації, 
самостійна робота

Опитування, тестування, екзамен

ПРН 1. Застосовувати 
основні теорії, методи 
та принципи 
математичних та 
природничих наук у сфері 
професійної діяльності

Філософія Лекція, практичні заняття, 
індивідуальна і колективна 
консультація, пояснення, дискусія, 
обговорювання текстів та проблем, 
керування самосійною роботою

Усне опитування під час практичних 
занять і консультацій, тестування та 
екзамен

Хімія інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
екзамен

Вища математика Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік, екзамен

Фізика інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод симуляцій: 
лекції, практичні заняття, 
консультації, контроль самостійної 
роботи, семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік, екзамен

Інформатика та 
інформаційні технології

Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, семінари, 
дискусії, діалоги, презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік

Екологія Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), репродуктивний, 
проблемний, частковопошуковий 
(евристичний): лекції, практичні 
заняття, консультації, контроль 
самостійної роботи, діалоги, 
презентації

Опитування, письмовий контроль 
(самостійні і контрольні роботи, 
реферати, доповіді), тестування, 
залік

Теоретична механіка В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда.
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (за допомогою 
тестів)

Будівельна механіка В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 



ілюстративний метод та евристична 
бесіда. 
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу, 
проблемного викладання матеріалу, 
методу спостережень, методу 
досліджень, використовуються 
професійно-орієнтовані ділові ігри

(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (за допомогою 
тестів)

Опір матеріалів В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда. 
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу, методу 
досліджень, методу спостережень

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (за допомогою 
тестів)

Інженерна геологія Пояснювально-ілюстративний, 
діалог,
репродуктивний, проблемно-
пошуковий, лекції, практичні 
заняття, консультації, самостійна 
робота

Опитування, тестування, презентація 
результатів виконаних завдань, залік

Будівельна механіка 
(спецкурс)

В лекційних заняттях 
використовується  пояснювально-
ілюстративний метод та евристична 
бесіда. 
Практичні заняття та самостійна 
робота будуються за допомогою 
репродуктивного методу та методу 
досліджень

Здійснюється поточний контроль у 
формі формативного оцінювання 
(опитування, проходження тестів та 
розв’язання задач) та підсумковий 
контроль (сумативне оцінювання) у 
формі екзамену (тести та 
розв’язання задач)

 


