
СИЛАБУС  

АТЕСТАЦІЙНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 

1. Загальна інформація про освітній компонент  

Повна назва    Атестаційний кваліфікаційний іспит  

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) 

Грано Наталія Володимирівна, к.т.н.; Забіяка Олександр 

Анатолійович, к.т.н.; Косенко Віталій Іванович, к.т.н.; 

Сахнюк Юлія Вікторівна, викладачі Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень вищої освіти 

Початковий рівень (короткий цикл) 

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень. 

Семестр   4-й семестр 

Обсяг   Обсяг становить 0 кредитів ЄКТС 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце освітнього компонента в освітній програмі 

Статус   Атестація  

Передумови для вивчення   

Перелік дисциплін, що мають бути вивчені раніше: 

«Інженерна геодезія (зі змістовим модулем «Геологія"»», 

«Будівельні конструкції», «Основи розрахунків будівельних 

конструкцій», «Технологія і організація будівельного 

виробництва»  

Додаткові умови 

Виконання індивідуального навчального плану підготовки 

молодшого бакалавра в повному обсязі (відсутність 

заборгованостей) 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета освітнього компонента  

Метою освітнього компоненту є комплексна перевірка теоретичної та практичної фахової 

підготовки здобувачів-випускників з метою встановлення відповідності їх 

кваліфікаційного рівня вимогам стандарту вищої освіти, освітньо-професійній програмі, 

навчальному плані і програмам підготовки; прийняття рішення про присудження ступеня 

молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації «молодший бакалавр будівництва та 

цивільної інженерії».  

4. Зміст освітнього компонента 

Ознайомлення з Програмою Атестаційного кваліфікаційного іспиту. Самостійне 

опрацювання питань з навчальних дисциплін «Інженерна геодезія (зі змістовим модулем 

«Геологія»)», «Будівельні конструкції», «Основи розрахунків будівельних конструкцій», 

«Технологія і організація будівельного виробництва». Консультації перед атестаційним 



кваліфікаційним іспитом. Складання атестаційного кваліфікаційного іспиту під час 

роботи Екзаменаційної комісії. 

5. Роль освітнього компонента у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує освітній компонент  

ПРН 1. Застосовувати базові професійні й наукові знання в галузі соціально-

гуманітарних та економічних наук у пізнавальній та професійній діяльності, 

демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів комунікації. 

ПРН 3. Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі 

будівництва, використовувати та розробляти окремі елементи технічної 

документації, в тому числі з використанням сучасних інформаційних 

технологій, виконувати та аналізувати економічні розрахунки та визначати 

вартість будівельних об’єктів. 

ПРН 5. Визначати та оцінювати величину навантаження та напружено-деформований 

стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), враховувати 

кліматичні,  інженерно-геологічні та екологічні особливості території 

будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів, визначати та 

оцінювати фізико-механічні властивості ґрунтів, навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ і несучих конструкцій будівель (споруд). 

ПРН 6. Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, вміти розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх сполучення. Виконувати елементарні 

розрахунки, креслення та конструювати будівельні конструкції. Розраховувати 

і проектувати теплову оболонку будівель (утеплення зовнішніх стін, покриття 

будівель та підлог першого поверху). 

ПРН 7. Використовувати знання про сучасні конструктивні елементи і типи будівель і 

споруд. Проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і мереж.  

ПРН 10. Демонструвати розуміння надійності та спроможність до використання засобів 

забезпечення надійності будівельних конструкцій, будівель, споруд та 

інженерних мереж. 

ПРН 11. Знати класифікацію та основні властивості і галузь застосування будівельних 

матеріалів і виробів. Демонструвати здатність розраховувати оптимальний 

склад будівельних матеріалів,  застосовувати інноваційні методи, техніки та 

технології в галузі будівництва для проведення основних проектних, 

будівельних, експлуатаційних та будівельно-ремонтних заходів на будівлях та 

спорудах у відповідності до міжнародних стандартів. Знати правила 

приймання, транспортування, складування та зберігання конструкцій і 

матеріалів.  

6. Види навчальної діяльності 

Екзамен. 

 

  



7. Методи та критерії оцінювання 

7.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

А 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 
4 (добре) 

82-89 

С 
В загальному правильна робота 

з певною кількістю помилок 
74-81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64-73 

Е 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

FX Можливе повторне складання 

2 (незадовільно) 

35-59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
0-34 

7.2 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

1. Перевірка виконання тестових завдань. 

2. Перевірка виконання практичних завдань. 

8 Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 
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3. Кічаєва О.В. Будівництво у складних інженерно-геологічних 

умовах : конспект лекцій для студентів очної та заочної форм навчання 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 

Будівництво та цивільна інженерія / О. В. Кічаєва; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2020.    51 с. 

4. Савйовський В.В. Термомодернізація будівель: навч.посіб. Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021. 278 с. ІSBN 978-617-520-157-2 

5. Створення безбар’єрного середовища та соціальна інклюзія: 

світовий досвід для України: аналіт. доп. / [Зубченко С. О., Каплан Ю. 

Б., Тищенко Ю. А.]. Київ: НІСД, 2020. 24с. 

6. Організація і технологія будівельних робіт. Практикум : навч. 

посібник / А. А. Білецький, С. В. Клімов, О. І. Ольховик, І. А. Рощик. 

Рівне: НУВГП, 2019. 93 с. 
 


