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Заслухавши та обговоривши доповідь завідувач кафедри технології 

будівельного виробництва і будівельних матеріалів, проф. Кондращенко О.В. 

«Про результати освітньої та наукової діяльності та стратегію розвитку 

кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів», 

Вчена Рада Університету визначає наступне. 

 В цілому показники діяльності з дотримання вимог щодо кадрового, 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців 

забезпечуються. 

Колектив кафедри складається з 11 штатних викладачів (1 зовнішній 

сумісник на 0,25 ставки).  

Середній вік співробітників складає 37 років. За рівнем підготовки  

«бакалавр» та «магістр» – кафедра входить до загального пакету документів 

будівельного факультету спеціалізації ПЦБ. 

Профорієнтаційна робота кафедри носить типовий характер: включає 

контакт зі школами та профільними технікумами і коледжами, але потребує 

підвищення ефективності.  

За результатамиДЕКз27 випускників кафедри у весняному семестрі 

2019 року (7 магістрів та 16 бакалаврів) захистили дипломи на «відмінно» –

17, «добре» –6. 

Перевірка якості викладання викладачами кафедр і підготовки НМКД 

кафедрами дала наступні результати: 

Кафедрою розроблено НМКД в повному обсязі для ОКР «бакалавр», 9 з 

11; ОКР «магістр» («магістр-науковець») 8 з 8.Наскрізну програму практики 

не розроблено.Робочі програми всіх видів практик розроблено в повному 

обсязі. 

На високому та доброму навчально-методичному рівні з 2016-2019 рр. 

проведено 10 відкритих занять. 

Завідувачка кафедрою особисто відвідує більшість відкритих занять, 

які проводять викладачі кафедри. Відвідуваність науково-педагогічними 

працівниками кафедри відкритих занять колег становить 41% (в середньому 
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за Університет – 27%), що забезпечує всебічне обговорення та об’єктивне 

оцінювання якості навчальних занять.  

Середня відвідуваність студентами відкритих занять, які були проведені 

викладачами кафедри ТБВіБМ склала 58% (за аналогічний період середня 

відвідуваність занять студентами Університету складає 67%). 

Наукові публікації кафедр за 2017- 2018 рр.: 

3 монографії, 1 навчальний посібник; статті (українські видання) - 18; 

статті (зарубіжні видання) - 4; у міжнародних  наукометричних базах даних - 

3; участь у конференціях - 18. Підручники – відсутні. Отримано1 патент на 

об’єкти інтелектуальної власності. 

 На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за 

спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» професійне спрямування 

«Промислове і цивільне будівництво»  та професійне спрямування 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»  від кафедри 

подається 2 роботи щорічно за можливості подавати три наукові роботи. 

Кафедроюв 2018 році виконувалась госпдоговірна робота 

«Дослідження бетонів та розчинів на вторинних заповнювачах та розробка 

технічних умов до їх використання» на суму 72 000  грн.  

З метою розвитку кафедри та Будівельного факультету і залучення на 

навчання більшої кількості абітурієнтів, провідними викладачами кафедри 

було розроблено навчальний план нової спеціалізації «Будівельна 

інфраструктура і комунальне адміністрування», яка спрямована на 

підготовку фахівців для раціональної організації роботи з технічної 

експлуатації будівель і споруд. 

 

Відзначені наступні недоліки в роботі кафедр:  

1. Профорієнтаційна робота не забезпечує необхідний рівень 

комплектування контингенту студентів спеціальності. 

2. Підготовка навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

за спеціальністю відстає від потрібного рівня, а саме для забезпечення 

навчального процесу не завершено розробку низки НМКД. 

3. Недостатня активність щодо впровадження на кафедрі дистанційної 

форми навчання студентів. 

4. Низька результативність участі студентів кафедри ТБВ та БМ на 

конкурсах, що відповідають профілю спеціальності. 

5.  Кафедрою не проводяться конференції. 

6. Відсутні патенти, оформлені за участю Університету. 

 

Вчена Рада Університету ухвалила: 

1. Роботу колективу кафедри ТБВ та БМ 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 

Відповідальні: завідувач кафедри 
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Термін: постійно 

3. Продовжити розробку та впровадження навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення спеціальності до досягнення 100 % 

забезпеченості. 

Відповідальні: Завідувач кафедри 

Термін: травень 2018 

4. Забезпечити оформлення 1-2 патентів в рік, де власником патенту 

виступає Університет. 

Відповідальні: завідувач кафедри 

Термін: постійно 

5. Розглянути на науково-методичній раді будівельного факультету 

можливість відкриття нової спеціалізації «Будівельна інфраструктура і 

комунальне адміністрування». 

Відповідальні: завідувач кафедри, декан факультету 

Термін: постійно 

 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на першого проректора 

Стадника Г.В. 
 

 
ГОЛОВА  
ВЧЕНОЇ РАДИ      В.М. Бабаєв 
 
 
ВЧЕНИЙ  

               СЕКРЕТАР РАДИ      Д.В. Тугай 


