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Загальні положення: 

 

Код та найменування спеціальності: спеціальність 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» (Construction and civil engineering), галузь знань  19 

«Архітектура та будівництво» (Architecture and construction)     

Рівень освіти: фахова передвища освіта 

Ступінь освіти: підготовка фахівців на рівні фахової передвищої освіти 

Освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і 

споруд» (Construction and operation of buildings and structures)  

 Тип диплому та агальний обсяг у кредитах ECTS, термін навчання: 

Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС / 2 роки 10 

місяців (на основі повної загальної середньої освіти), 120 кредитів ЄКТС /1 

рік 10 місяців (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований 

робітник»)  
Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямовувати 

навчання (в разі наявності) –  стандарт фахової передвищої освіти затверджений 

наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2021 № 1243 «Про 

затвердження стандарту фахової перед вищої освіти зі спеціальності 

192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» введений в дію з 

2021/2022 навчального року. 

Освітня програма затверджена Педагогічною радою ДЦПТО, протокол № 1 

від 09.09.2022.  
Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач: 

- Програмні компетентності (ЗК): 

 інтегральні - Фаховий молодший бакалавр: Здатність вирішувати типові 

спеціалізовані задачі професійної діяльності в галузі будівництва та цивільної 

інженерії або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і 

методів математичних, природничих та інженерних наук та може 

характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених 

ситуаціях. 

Загальні компетентності (ЗК) - 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини громадянина в Україні.  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 5. Здатність спілкуватись державною мовою, як усно, так і письмово.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 



   

 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) - 

СК01. Здатність користуватися нормативною, технічною і довідковою 

літературою, дотримуватися вимог ДБН та ДСТУ під час проєктування, 

виконання робіт в галузі будівництва та цивільної інженерії.  

СК02. Здатність читати та виконувати креслення, аналізувати структурну 

схему будівель, уявляючи роботу окремих елементів конструкцій та їх 

взаємодію.  

СК3. Здатність ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, 

вироби і конструкції під час проєктування та зведення об’єктів будівництва 

на основі їх технічних характеристик, властивостей і технології 

виготовлення.  

СК4. Здатність визначати навантаження, що діють на конструкції будівель 

або спеціальних інженерних споруд, а також виконувати розрахунок 

конструкцій та їх конструювання.  

СК5. Здатність працювати зі сучасним лабораторним обладнанням, 

геодезичними приладами.  

СК6. Здатність використовувати топографічні матеріали під час 

проєктування і зведення об’єктів будівництва та інженерних мереж.  

СК7. Здатність розробляти і застосовувати типові об’ємно-планувальні і 

конструктивні рішення. 

СК8. Здатність вирішувати завдання проєктування, зведення об’єктів 

будівництва та прокладання інженерних мереж у різних топографічних та 

геологічних умовах.  

СК9. Уміння використовувати основи дизайну, моделювання і макетування 

під час проєктування об’єктів будівництва та інженерних мереж, уміння їх 

використовувати у професійній діяльності. 

СК10. Розуміння технологічних процесів під час зведення, опорядження, 

експлуатації, ремонту і реконструкції об’єктів будівництва та інженерних 

мереж з дотриманням вимог охорони праці та охорони навколишнього 

середовища.  

СК11. Здатність вирішувати організаційні та управлінські питання, 

організовувати діяльність колективу, працювати в команді під час зведення 

об’єктів будівництва та інженерних мереж.  

СК12. Здатність обирати та застосовувати машини, механізми і засоби малої 

механізації під час зведення об’єктів будівництва та інженерних мереж.  

СК13. Здатність виконувати економічні розрахунки для визначення вартості 

об’єктів будівництва та інженерних мереж.  

СК14. Здатність застосовувати інформаційні системи і технології для 

професійної діяльності у галузі будівництва та цивільної інженерії. 

СК15. Здатність застосовувати на практиці базові знання у галузі 

будівельних робіт. 

СК16. Здатність застосування основ досвіду професійної діяльності, 

практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. 

СК17. Здатність до вивчення та формування уявлень про професію, 

підвищення рівня професійної орієнтованості у будівництві. 



СК18. Отримання необхідного обсягу практичних знань відповідно до 

кваліфікаційного рівня в умовах професійної діяльності. 

СК19. Систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, їх 

застосування для вирішення комплексної задачі в галузі будівництва. 

СК20. Здатність розробляти та оформляти проєктно-кошторисну 

документацію з використанням нових ефективних матеріалів і конструкцій та 

технологій будівельного виробництва. 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати: 

   Випускники, які здобудуть ступінь фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» отримають кваліфікацію 

згідно з класифікатором професій  і здатні виконувати зазначену(і) 

професійну(і) роботу(и), займати первинні посади за ДК 003:2010: 

3112 технік-будівельник 
3112 технік-доглядач 

3112 технік-проектувальник 
3112 технік-лаборант (будівництво)  

3119 технік з нормування праці 

3119 технік з підготовки виробництва 
 

Вимоги до рівня осіб, які можуть розпочати навчання: повна загальна 
середня освіта,  освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник». 

 

Порядок оцінювання результатів навчання: 

         При оцінюванні знань здобувачів фахової перед вищої освіти застосовується 

накопичувальна бально-рейтингова система, яка враховує результати оцінювання 

усіх видів аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності. Оцінювання рівня 

знань студентів здійснюється з використанням трьох шкал:  

1) національна – 4-бальна («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); 

2) рейтингова шкала оцінювання – ЄКТС (А, В, С, D, E, F, FX); 

3) накопичувальна шкала – 100-бальна. 

Види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, презентації, захист 

індивідуальних завдань та курсових робіт (проєктів), заліки, екзамени, захист звітів 

з практик, поточний контроль та атестація (захист кваліфікаційної роботи).        

 

        Система оцінювання у Державному професійно-технічному навчальному 

закладі «Дніпровський центр професійно−технічної освіти»  охоплює:  

− вхідний контроль – контрольні роботи, тестування; 

− поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та 

оцінювання її результативності під час вивчення дисциплін, вибіркове 

усне опитування; фронтальне опитування, тестування знань або умінь, 

програмоване оцінювання; взаємоперевірка; звіти про лабораторні 

роботи; навчальні презентації; інтерактивні завдання вікторинного та 

ігрового характеру; письмові контрольні роботи;  
− підсумковий контроль –  підсумкові контрольні роботи; курсові 

проекти; звіти про практику; екзамен; залік; захист кваліфікаційної 

роботи – дипломного проєкту. 

            



 

 

         Атестація випускників освітньо-професійної програми «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд» спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи (дипломного 

проєкту) та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації «Фаховий молодший бакалавр з будівництва та 

цивільної інженерії». 

          Кваліфікаційна робота (проєкт) має передбачати розв'язання типової 

спеціалізованої задачі або вирішення практичної проблеми прикладної механіки, 

що передбачає застосування певних теорій та методів механічної інженерії і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов із застосуванням 

теорій та методів прикладної механіки. 

          Кваліфікаційна робота (проєкт) не повинна містити академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації.  

          Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або у 

репозитарії закладу фахової передвищої освіти. 

          Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим 

доступом, здійснювати відповідно до вимог законодавства. 

          Захист кваліфікаційної роботи (проєкту) відбувається публічно. 

 

 

Перелік освітніх компонентів ОПП (180 кредитів ЄКТС) 
 

Код о/к 

Освітні компоненти ОПП (навчальні 

дисципліни, 

 курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота тощо) 

Кількіст

ь 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

 підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові освітні компоненти ОПП 

Обов’язкові освітні компоненти, що формують загальні компетентності 

ОК1 Історія та культура України 4 екзамен 

ОК2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен 

ОК3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 екзамен 

ОК4 Вища математика 4 екзамен 

ОК5 Основи комп’ютерних технологій 3 залік 

ОК6 Основи правознавства 3 залік 

ОК7 Основи філософських знань 3 залік 

ОК8 Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 залік 

ОК9 Основи екології 3 залік 

ОК10 Основи економічної теорії 3 залік 

ОК11 Соціологія 3 залік 

ОК12 Фізичне виховання**  залік 

Обов’язкові освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності 

ОК13 Інженерна та комп’ютерна графіка 6 залік 

ОК14 Теоретична механіка 4 екзамен 

ОК15 Опір матеріалів 4 екзамен 

ОК16 Фізика 3 залік 

ОК17 Хімія 4 екзамен 

ОК18 Вступ до фаху 3 залік 

ОК19 Основи охорони праці 4 екзамен 



ОК20 Електротехніка в будівництві 3 екзамен 

ОК21 Будівельне матеріалознавство 5 екзамен 

ОК22 Будівельні конструкції 8 екзамен, КП 

ОК23 Інженерна геодезія 5 екзамен 

ОК24 Будівельна техніка 3 екзамен 

ОК25 Основи розрахунку будівельних конструкцій 6 екзамен, КП 

ОК26 Технологія і організація будівельного виробництва 12 екзамен, КП 

ОК27 Економіка будівництва 7 екзамен, КР 

ОК28 Будівельна механіка 4 екзамен 

ОК29 Санітарно-технічне обладнання будівель 3 залік 

 Практична підготовка   

ОК30 Навчальна практика 9 диф. залік 

ОК31 Технологічна практика 9 диф. залік 

ОК32 Переддипломна практика 6 диф. залік 

  Атестація здобувачів фахової передвищої освіти   

ОК33 Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) 9 захист КР 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 
155 

(86%) 
 

Вибіркові освітні компоненти ОПП   

(за вибором здобувача фахової передвищої освіти) 

Вибір з каталогу освітніх компонентів 

ВК1 Інженерна геологія / Основи механіки ґрунтів 3 залік 

ВК2 
САПР у будівництві / Програмне забезпечення 

інженерних розрахунків 
3 залік 

ВК3 

Сучасні технології опоряджувальних робіт / 

Технологія опоряджувальних робіт та захисту 

споруд 

4 екзамен 

ВК4 
Основи енергозберігаючих технологій / Енерго-

ефективні будівлі та споруди 
4 екзамен 

ВК5 
Обстеження і випробування будівель і споруд / 

Технічна експертиза будівель та споруд 
4 екзамен 

ВК6 
Основи підприємницької і управлінської діяльності 

/ Основи ефективного управління підприємством  
3 залік 

ВК7 
Технологія ремонтно-будівельних робіт / 

Експлуатація і ремонт будівель і споруд 
4 залік 

Загальний обсяг вибіркових освітніх  компонентів 25 (14%)  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 180  

 

 

          У Центрі створено всі необхідні умови для якісної професійної підготовки 

майбутніх фахівців за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». 

           Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити 

освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньо-професійною 

програмою.  

           Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам; 100% 

забезпеченість спеціалізованими навчальними лабораторіями, комп’ютерними та 

прикладними комп’ютерними програмами, мультимедійним обладнанням; 

соціальна інфраструктура, яка включає спортивний комплекс, їдальню, 

медпункт; 100% забезпеченість гуртожитком; доступ до мережі Інтернет, у т.ч. 

бездротовий доступ. 

          При підготовці фахівців використовуються  комп’ютерні класи, які 

дозволяють впроваджувати  сучасні інноваційні технології навчання та 

забезпечувати інформатизацію навчального процесу; лабораторії і кабінети, 



оснащені обладнанням,  приладами, вимірювальною і діагностичною  

апаратурою, інструментами.            

          Всі кабінети, лабораторії та майстерні достатньо забезпечені навчальною 

технікою, матеріалами, устаткуванням, інструментами та обладнанням. Постійно 

здійснюються заходи щодо оновлення навчально-матеріальної бази. Оновлення 

навчально-матеріальної бази здійснюється за рахунок спеціального фонду.          

           Облік та збереження основних засобів та матеріальних цінностей ведеться 

згідно державних вимог. 

          Всі навчальні приміщення мають паспорти комплексного методичного 

забезпечення, в яких приводиться перелік меблів, обладнання, технічний засобів 

навчання, навчально-методичних матеріалів, підручників, що знаходяться в 

приміщенні постійно. 

В Центрі функціонують дві бібліотеки. Бібліотечний фонд становить 

близько 80000 примірників навчальної, методичної та художньої літератури.  

Бібліотеки є інформаційним центром закладу.  

        Кількість навчальної літератури та фахових періодичних видань відповідає 

нормативним вимогам. 
 

Засоби провадження освітньої діяльності 

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  

(код та найменування спеціальності) 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Вид засобу 

провадження 

освітньої діяльності 

Найменування обладнання, 

устаткування,  

їх кількість 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, її 

площа, кв. метрів (адреса 

приміщення, в якому 

розташовується лабораторія, 

спеціалізований кабінет) 

Основи 

філософських знань 

Підручники, навчальні 

посібники 

ПК - 1, *мультимедійний 

пристрій -1, 

TV -1, комплект плакатів – 8, 

куточок державної символіки 

України-1 

Стенди з тематики: 

- цивільне право - 1 

- кримінальне право - 1 

- сімейне право - 1 

- Економіка і підприємство - 1 

- Відповідальність за 

порушення законодавства - 1 

- Транспортні злочини - 1 

- Права та обов’язки 

потерпілого - 1 

- Хронологічний стенд 

Незалежності України - 1  

Кабінет  «Історії та суспільно-

гуманітарних дисциплін,   72,5м2      

вул. Самодриги,4,  каб.311, 

корпус 3 

 

Історія та культура 

України 

Хронологічний стенд 

Незалежності України,  

ПК 

Основи 

правознавства 

Підручники, навчальні 

посібники 

Кабінет  «Історії та суспільно-

гуманітарних дисциплін,   72,5м2      

вул. Самодриги,4,  каб.311, 

корпус 3 Соціологія 

Підручники, навчальні 

посібники, навчальні 

кінофільми 

Українська мова (за 

проф. 

спрямуванням) 

Підручники, навчальні 

посібники, художня 

література 

ПК - 1, *мультимедійний 

пристрій -1, 

комплект плакатів за 

професійним спрямуванням - 

10, TV -1, , DVD - 1 

стенд "Стілістика української 

мови",  

стенд "Професійної лексики" 

Кабінет української мови та 

літератури, 72,5м2,  

вул. Самодриги,4, каб.310,  

корпус 3 



Іноземна мова 

(за проф. 

спрямування) 

Підручники, навчальні 

посібники, аудіо 

книги 

ПК - 1, *мультимедійний 

пристрій -1, 

комплект плакатів за 

професійним спрямуванням - 

10, TV -1, , DVD - 1 

магнітофони – 3, стенди - 5 

Кабінет іноземної мови, 68,0 м2 

вул. Самодриги,4,каб. 104, корпус 

3 

Фізичне виховання 

Нормативні 

документи.Практично-

теоретичні, 

практичні заняття 

М’яч волейбольний -10, 

М’яч баскетбольний -5, 

М’яч футбольний-10, 

  Обручі-15, 

Набір для настільного тенісу-

5,       Скакалка-15, Гімнастична 

палиця- 20, 

Естафетні палички- 20, 

Сітка болейбольна-2,    

Груша боксерська -3,  

Спортивні мати-10, Гирі-10, 

Набір для бадмінтону-5,  

Медбол-10, 

Гімнастичний кінь-1, 

 Гімнастичний козел - 2, 

Тренажери: 

«Прес з упором на руки» -1, 

«Маятник»-1, 

«Повітряний ходок»- 1, 

Гіперекстензія»-1, 

«Хос райдер» -1, 

Турник подвійний  

металевий-1, 

Бруси класичні,  

зал боксу, тренажерний зал 

тощо 

Спортивний комплекс 2037,3 м2 , 

вул. Алтайська, 6а, корпус 1 

Спортивна зала  140,0 м2, вул.  

вул. Самодриги,4,  корпус 3 

Вища математика 

 

 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети 
ПК - 16, *мультимедійний 

пристрій -1, 

 TV -1. мультимедійна дошка -

1 

Принтер -1. Сканер – 1  

Ксерокс - 1 

Програмне забезпечення 

Модем – 1  

Кабінет вищої  математики та 

обчислювальної техніки  86,2м2  

вул. Самодриги,4, каб.204, корпус 

3 

Основи 

комп’ютерних 

технологій 

 

Пакети прикладних 

програм, підручники 

Кабінет вищої  математики та 

обчислювальної техніки  86,2м2  

вул. Самодриги,4, каб.204, корпус 

3 

Інженерна та 

комп’ютерна 

графіка 

Пакети прикладних 

програм, підручники 

Кабінет вищої  математики та 

обчислювальної техніки  86,2м2  

вул. Самодриги,4, каб.204, корпус 

3 

Фізика 

Підручники, навчальні 

посібники, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети. 

Прилади і засоби для 

демонстраційних 

експериментів. 

ПК -1, TV -1, стенди - 8, 

комплект плакатів по темам -

10, макети, *мультимедійний 

пристрій, МФО -1, комплект 

приладдя з оптики-1, 

електростатики .  

Прилади та приладдя для 

фізичного лабораторного 

практикума - 30, 

15 робочих місць для 

проведення лабораторних 

робот 

Лабораторний Стенд 

Кабінет  фізики та електротехніки 

86,2м2 вул. Самодриги,4, каб. 414, 

корпус 3 

 

 

Лабораторія  фізики та 

електротехніки 66,8м2 вул. 

Самодриги,4, каб. 414-а, корпус 3 Електротехніка в 

будівництві 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети. 



"Електротехніка та основи 

електроніки" НТЦ-01.01 

Трансформатор; 

Асинхронний двигун 

Хімія 

Підручники, навчальні 

посібники,  навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети. 

Прилади і засоби для 

демонстраційних 

експериментів 

ПК -1, TV -1, стенди - 8, 

комплект плакатів по темам -

10, макети, *мультимедійний 

пристрій.    

Прилади та приладдя для 

проведення лабораторних 

практикумів - 30, 

15 робочих місць для 

проведення лабораторних 

робот 

Кабінет  хімії,біології та екології  

86,2м2 вул. Самодриги,4, каб. 413, 

корпус 3 

Основи екології 

 

Підручники, навчальні 

посібники,  навчальні 

відеофільми, стенди. 

Основи охорони 

праці 

Підручники, навчальні 

посібники  навчальні 

відеофільми, 

нормативні документи 

ПК -1, *мультимедійний 

пристрій,  

TV -1. стенди з охорони праці 

- 5 

 комплект плакатів з безпеки 

життєдіяльності – 10 

 Вогнегасники: 

  - порошковий ОП-1 

“Момент”; 

  - повітряно-пінний ОВП-10; 

  - вуглекислотний ОУ-2. 

  Медична аптечка; 

Комплект засобів 

індивідуального захисту 

 Комплект костюмів пожежної 

дружини 

Знаки безпеки. 

 Навчальні фільми з безпеки 

життєдіяльності 

Кабінет охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, 72,5м2  вул. 

Алтайська 6а,  

каб.1, корпус 1 

Безпека  

життєдіяльності та 

цивільний захист 

Підручники, навчальні 

посібники  навчальні 

відеофільми, 

нормативні документи 

Санітарно-технічне 

обладнання 

будівель 

Підручники, навчальні 

посібники  навчальні 

відеофільми, 

нормативні документи 

Основи розрахунку 

будівельних 

конструкцій 

Підручники, навчальні 

посібники  навчальні 

відеофільми, 

нормативні документи 

ПК- 1 шт, *мультимедійний 

пристрій, TV -1, комплект 

плакатів – 10, 

комплект деталей ,  

15 робочих місць (столи, 

кульмани, стільці), 

роздатковий матеріал 

Кабінет креслення  72,5м2 , вул. 

Самодриги,4, каб 202, корпус 3 

Теоретична 

механіка 

основні засоби, 

матеріальні та 

нематеріальні активи 

Натуральні зразки - 10, вузли 

(однофазний трансформатор, 

асинхронний двигун, електро- 

вимірювальні прилади, котушки 

індуктивності, конденсатори) 

Металева лінійка. 

Штангельциркуль;  

Розривна випробувальна машина  

Стенд НТЦ-13.01.12 для 

визначення лінійних і кутових 

переміщень поперечних перерізів 

статично определимой балки; 

Установка «Маятник Максвела»;  

Установка «Уніфілярний підвіс»; 

 Установка «Гіроскоп»; 

 Установка «Модуль Юнга і 

модуль зсуву»;   

Навчальні стенди з 

електротехніки з тем: «Магнітне 

поле», «Електричні машини»,  

Кабінет теоретичної механіки та  

конструкційних матеріалів, 

72,5м2 вул. Самодриги,4, каб 415, 

корпус 3 
Опір матеріалів 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

макети 

Будівельна механіка 

 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети. 

 

Кабінет теоретичної механіки та  

конструкційних матеріалів, 

72,5м2 вул. Самодриги,4, каб 415, 

корпус 3 



«Основи електро-техніки», 

«Новітні електротехнічні 

матеріали в електротехніці» 

Резистори – 90, конденсатори - 90 

Паяльник електричний 36 В - 30 

Амперметр-вольтметр змінного 

струму цифровий  

АМ-100/D01 – 10, 

Амперметр постійного струму 

10А - 10 

Тестер VC-61 цифровий 

мультиметр – 5 

Мультіметр DT-920ВА для 

пошуку  пошкодженого  

кабеля - 5 

Папки з узагальненим 

комплексним методичним 

забезпечення з кожної теми. 

Вступ до фаху 

 

Плакати, стенди, 

відеофільми, макети, 

довідникова 

література 

ПК -1, *мультимедійний 

пристрій,  

TV -1, стенди – 5,   

Об’ємомір Ле Шательє;  

гідравлічний прес;  

молоток, металева лінійка, 

кутник, калібри та еталонні; 

 прилад для визначення 

швидкості гашення вапна: 

Віскозиметр Сутарда;  

 дослідна машина МІІ-100 (Для 

визначення межі міцності 

гіпсового каменю на згин і 

стиск); 

прилад для визначення насипної 

щільності цементу; 

 прилад Віка з товкачиком 

Тетмайєра;  

Пікнометр(визначення істинної 

щільності піску ); 

 Посудина для відмучування 

піску; 

 мірні ваги;  

Прилад для визначення рухомості 

розчинної суміші ;  

 Форма для виготовлення зразків; 

стандартний конус; Прилад для 

визначення жорсткості бетонної 

суміші;  

вібростіл ;   секундомір;  

 Пенетрометр(В’язкість бітуму);  

Дуктилометр(розтяжності 

бітуму); 

 штангенциркуль;  

 Прилад ТШМ-2 для визначення 

твердості та пружності 

пластичних мас; 

 кульовий твердомір 

ТШ(Визначення твердості сталі);  

Прилад НГ-1-2 для визначення 

числа перегинів дроту;  

прилад Лійка НІЛКа для  

в’язкість оліфи  

Віскозиметр ВЗ-4; 

Кабінет будівельних дисциплін  

86,6м2 вул. Самодриги,4, каб. 208, 

корпус 3 
Будівельне 

матеріалознавство 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети. 

 

Будівельні 

конструкції 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети. 

 

Інженерна геодезія 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети. 

 

Кабінет будівельних дисциплін  

86,6м2 вул. Самодриги,4, каб. 208, 

корпус 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Будівельна техніка 

 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети 

Шкала гнучкості лакофарбованих 

покрить (приладі ШГ) ;  

Папки з узагальненим 

комплексним методичним 

забезпечення з кожної теми 

Обладнання, макети, моделі, 

натуральні зразки по темах: 

Властивості будівельних 

матеріалів 

Мінеральні зв’язуючі для 

малярних складів  

Плакати по темах: 

Властивості матеріалів; 

Заповнювачі 

Ґрунтовки та підмазувальні 

матеріали 

Шпаклівки для деревини та 

металу  

Мінеральні зв’язуючі   для 

малярних  складів та добавки до 

них 

Кінофільми 

Методичне забезпечення (картки-

завдання, графічні роботи, 

трафарети, аплікаціі)   для 

малярних робіт 

Інструкційно-технологічні карти 

для ЛПЗ, тощо 

 

 

 

 

 

 

Кабінет будівельних дисциплін  

86,6м2 вул. Самодриги,4, каб. 208, 

корпус 3 

Технологія і 

організація 

будівельного 

виробництва 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети 

Основи економічної 

теорії 

Підручники, навчальні 

відеофільми, 

навчальні посібники 

ПК - 1, *мультимедійний 

пристрій, 

TV – 1, комплект плакатів - 

10, 

тематичні стенди – 5 

тестові завдання 

Кабінет  «Історії та суспільно-

гуманітарних дисциплін,   72,5м2      

вул. Самодриги,4,  каб.311, 

корпус 3 

Економіка 

будівництва 

Підручники, навчальні 

відеофільми, 

навчальні посібники 

Основи 

підприємницької і 

управлінської 

діяльності 

 

 

Підручники, навчальні 

відеофільми, 

навчальні посібники 
Кабінет  «Історії та суспільно-

гуманітарних дисциплін,   72,5м2      

вул. Самодриги,4,  каб.311, 

корпус 3 
Основи ефективного 

управління 

підприємством 

Підручники, навчальні 

відеофільми, 

навчальні посібники 

Інженерна геологія  

 

 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети. 

ПК -1, *мультимедійний 

пристрій,  

TV -1, стенди – 5,   

Папки з узагальненим 

комплексним методичним 

забезпечення з кожної теми 

Обладнання, макети, моделі, 

натуральні зразки по темах: 

Властивості будівельних 

матеріалів 

Мінеральні зв’язуючі для 

малярних складів  

Плакати по темах: 

Властивості матеріалів; 

Заповнювачі 

Кабінет будівельних дисциплін  

86,6м2 вул. Самодриги,4, каб. 208, 

корпус 3 

Основи механіки 

ґрунтів 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди 

САПР у будівництві 

 

 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети. 

Кабінет будівельних дисциплін  

86,6м2 вул. Самодриги,4, каб. 208, 

корпус 3 



Програмне 

забезпечення 

інженерних 

розрахунків 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми 

Ґрунтовки та підмазувальні 

матеріали 

Шпаклівки для деревини та 

металу  

Мінеральні зв’язуючі   для 

малярних  складів та добавки 

до них 

Кінофільми 

Методичне забезпечення 

(картки-завдання, графічні 

роботи, трафарети, аплікаціі)   

для малярних робіт 

Інструкційно-технологічні 

карти для ЛПЗ, тощо 

Сучасні технології 

опоряджувальних 

робіт 

 

  

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми, стенди, 

таблиці, макети. 

Кабінет будівельних дисциплін  

86,6м2 вул. Самодриги,4, каб. 208, 

корпус 3 

Технологія 

опоряджувальних 

робіт та захисту 

споруд 

Підручники, навчальні 

посібники, графічні 

засоби, навчальні 

відеофільми 

Основи 

енергозберігаючих 

технологій 

 

  

Підручники, навчальні 

відеофільми, 

навчальні посібники 

Кабінет будівельних дисциплін  

86,6м2 вул. Самодриги,4, каб. 208, 

корпус 3 

Енергоефективні 

будівлі та споруди 

Підручники, навчальні 

відеофільми, 

навчальні посібники 

Обстеження і 

випробування 

будівель і споруд 

 

 

Підручники, навчальні 

відеофільми, 

навчальні посібники 

Кабінет будівельних дисциплін  

86,6м2 вул. Самодриги,4, каб. 208, 

корпус 3 

Технічна експертиза 

будівель та споруд 

Підручники, навчальні 

відеофільми, 

навчальні посібники 

Технологія 

ремонтно-

будівельних робіт 

 

  

Підручники, навчальні 

відеофільми, 

навчальні посібники 

Кабінет будівельних дисциплін  

86,6м2 вул. Самодриги,4, каб. 208, 

корпус 3 

Експлуатація 

будівель і споруд 

Підручники, навчальні 

відеофільми, 

навчальні посібники 

 

Навчальна практика 

Навчальні комплекти 

для практичних робіт, 

стенди Підручники, , 

навчальні посібники, 

довідники 

Обладнання: розсувні драбини 

-3, 

підмостки – 2, пересувні 

інвентарні -2 столики -5, 

стелаж для розміщення 

інструментів - 5 

Інструмент, пристрої, інвентар 

для малярних робіт, 

Інструмент, пристрої, інвентар 

для штукатурних робіт, 

ваги ручні – 10, стусло - 30 

електродриль – 10,  

фарбопульт ручний СО-22А – 

5, фарбопульт електричний – 

3, фарборозпилювач – 3  

машинка шліфувальна - 3   

безповітряний розприскувач – 

1, тощо 

Майстерня опоряджувальна, 

120,0м2 

 вул. Самодриги,4,  корпус 3  

 

 

 

 

За місцем проходження практики 

ТОВ «Рубікон Трейдинг», 

договір № 35  

від 15.08.2022   (діє з 01.01.2023 

до 01.07.2026) 



Технологічна 

практика 
Технологічні карти 

Програми практик. 

Набір документів для  

контролю та обліку практик: 

щоденник, характеристика, 

табель, перелік завдань для 

практики. 

Переддипломна 

практика 

 

Кваліфікаційна 

робота 

(дипломний проєкт) 

Методичні 

рекомендації до 

написання дипломних 

проектів, довідкова 

література 

 

 

 

 

 

 

 

 


