
рЕцЕнзIя
на ocBiTнbo-HayкoBy програму

<Будiвництво та цивiльна iнженерiя>

третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоТ освiти

Вiдповiдно до прийнlIтих Кабiнетом MiHicTpiB та MiHicTepcTBoM освiти i науки Укра-

iни законiв <Про ocBiry> та <Про вищу ocBiry>>, а також <<Положення про акредитацiю

ocBiTHix програм, за якими здiйснюеться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти>>, провiд-

ними фахiвцями ,Щнiпровського нацiона-шьного унiверситету залiзничного ц)анспорту
iMeHi академiка В. Лазаряна розроблена ocBiTHbo-HayкoBa програма (ОНП) <<Будiвництво

та цивiльна iнженерiя> третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоi освiти.

В ОНП чiтко визначено iнтегральну компотеrrтнiсть як здатнiсть визначати та

розв'язувати соцiально значущi системнi проблеми у гаrrузi булiвничтва та цивiльноi
iнженерii, якi с ключовими NIя забезпечення стiйкого розвитку та вимагають cTBopeHHlI

нових системоутворювzIпьних знань i прогресивних технологiй. Загальнi та фаховi ком-

петентностi також дозвоJuIють досягти результату навчання в аспiранryрi i виконанням

науковоi складовоТ про|рами - захисту наукових досягнень у формi дисертацii.
Застосований в ОНП студентоцентрований пiдхiд вiдображаеться у навчilльному

планi, тобто у розподiлi обсяry годин, придiлених на самостiйну робоц, що дозвоJuI€

здобувачу бути самостiйним i вiдповiдЕtпьним учасником освiтнього процесу в повнiй

Mipi, накреслюючи власну траскгорiю навчанЕя.

Для досягненнrI мети визначено компоненти ocBiTHboi програми та ik логiчну послi-

довнiсть. Саме на цiй базi можливо отриманшI програмних результатiв i програмних

компетентностей для освiтнього ступенlI (доктор фiлософii>. Вiдповiднi елементи ocBiT-

ньоi'-науковоi програми пов'язанi чiткою логiкою перелiку Ti компонеrrгiв.

Вважаю, що наведенi в ОНП елементи надають майбутнiм докторам фiлософii пов-

ну iнформацiю для точного визначеннrI того, що зможуть вони досягнути пiсля успiшно-
го закiнченшt програми, а також повну iнформацiю для стейкхолдерiв та закладiв вищоi
освiти у випадку продовженнrI навчання для досягненнrI ступеню доктора наук, участi у
постдокторських про|рамах або стажуваннi в закордонних унiверситетах.

Аспiрант кафедри <<Мости та тунелi>
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