
Додато  3 к            до рішення Ради із 

забезпечення якості ОД та ВО СНАУ   

 

Аналіз змін в освітні програми Будівельного факультету, що виноситься на затвердження Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та вищої освіти Сумського НАУ 

Освітні програми 
факультету 

Які зміни було внесено у базовий 
проєкт ОП (порівняно з ОП 2020 р) 

Зміни запропоновані, стейкхолдерами 
(студентами, роботодавцями, іншими 

стейкхолдерами) до ОП 2021 

Як враховано (чому не 
враховано) / документ 

Рішення по ОП 
щодо 

фундаментальної 
складової 

підготовки (суть 
та номер 

протоколу 
засідання вченої 
ради факультету) 

Шифр 
спец-
ті 

Назва освітньої 
програми 

192 Будівництво та 
цивільна 
інженерія 
ОС «Магістр» 

ЗК, СК, ПРН сформульовано згідно із 
Проектом стандарту вищої освіти 
України для другого (магістерського) 
рівня, розробленого науково-
методичною підкомісією сектору вищої 
освіти Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України 
спеціальності 192««Будівництво та 
цивільна інженерія», Київ, 2020 р. 

 

1. Згідно затвердженої  17.02.2021 р. 
Кабміном України Концепції 
впровадження технологій 
будівельного інформаційного 
моделювання (ВІМ-технологій) та 
плану заходів з її реалізації, 
рекомендовано включити 
відповідний освітній компонент до 
магістерського курсу . Необхідність 
такого рішення підтверджується 
існування цього ОК в ОПП провідних 
ЗВО України та Європи.   
2. Згідно Закону України № 199-IX від 
17.10.2019 «Про енергетичну 
ефективність будівель» та проекту 
закону № 4507 від 17.12.2020 «Про 
енергетичну ефективність» з метою 

1. Введене ОК 6  
«Інформаційне 
моделювання в 
будівництві» 

 
 
 
 
 
2. Введене ОК 10 
«Енергоефективність 
будівель» 
 
 
 
 

Затверджено 
вченою радою 
будівельного 
факультету 
(протокол № 15 
від 12 квітня 
2021 року) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-20#n861
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-20#n861
Admin
від 20.04.2021 р 
Протокол No 3 



підготовки фахівців які зможуть 
працювати в напрямку підвищення 
енергоефективності рекомендовано 
включити відповідний освітній 
компонент до магістерського курсу  
3.Питання відновлення  та  
реконструкції  існуючих будівель та 
споруд  наразі є актуальним питанням 
в галузі будівництва поряд з 
проектуванням нового, тому 
рекомендовано оновити освітній 
компонент   магістерського курсу . 
4. Для підготовки фахівців з питань 
технічної експлуатації будівель та 
споруд протягом встановленого 
терміну служби для ефективності її 
експлуатації рекомендовано 
включити відповідний освітній 
компонент до магістерського курсу . 
4. Посилення практичної складової 
навчання 

 
 
 
 
 
 
3. Оновлено  
ОК 8 «Реконструкція  
будівель та споруд»  
  
 
 
 
ОК 9 «Технічна 
експлуатація будівель та 
споруд» 
 
 
 
4. Практичні та 
лабораторні заняття 
заплановано проводити 
також на підприємствах, 
з якими укладено 
договір про співпрацю 

 


