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СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Тугай Д.В. 
 Вчена рада затверджена 29 серпня 2013 р. Наказ № 185-01 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри ТБВ та БМ 

проф. Кондращенко О.В., кафедри МГФ та ІГ доц. Кічаєвої О.В., кафедри БК 

проф. Шмуклера В.С. «Про стан підготовки фахівців за спеціальністю 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія і перспективи її розвитку», Вчена рада 

Університету ухвалила: 

1. Роботу колективу кафедр ТБВ та БМ, МГФ та ІГ, БК вважати 

задовільною. 

2. Здійснити заходи щодо покращення роботи з абітурієнтами та їх 

батьками, розширити засоби і канали інформування широкого кола 

робітників галузі з метою залучення їх до Університету. Розробити план 

профорієнтаційних заходів, план організаційної роботи під час вступної 

кампанії та інформаційний пакет спеціальності. Особливу увагу приділити 

щодо організації набору на заочну форму навчання. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр 

Термін: постійно 

3. Продовжити розробку та впровадження навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення спеціальності до досягнення 100 % 

забезпеченості. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр 

Термін: травень 2018 

4. Забезпечити публікацію 1-2 статей для кожної кафедри в рік  у 

міжнародних  наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, особливо 

для молодих науковців.  

Відповідальні: Завідувачі кафедр 

Термін: постійно 

5. Забезпечити оформлення 1-2 патентів для кожної кафедри в рік, де 

власником патенту виступає Університет. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр 

Термін: постійно 

6. Продовжити роботу щодо розвитку матеріальної бази спеціальності. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр 
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Термін: постійно 

7. Розглянути на кафедрах можливість організації профільних 

конференцій у 2018-2019 рр. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр 

Термін: березень 2018 

8. Розглянути можливість внесення змін у навчальні плани підготовки 

магістрів. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр 

Термін: березень 2018 

9. Скласти та затвердити на засіданні кафедри систему дистанційного 

навчання з спеціальності та забезпечити її впровадження в самостійну роботу 

студентів. 

10. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на першого 

проректора Стадника Г.В. 

 

 

 

 

ГОЛОВА  
ВЧЕНОЇ РАДИ      В.М. Бабаєв 
 
 
 
ВЧЕНИЙ  

                СЕКРЕТАР РАДИ      Д.В. Тугай 




