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Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету „Промислове та цивільне будівницт-

во” доцента Краснюка А.В., Вчена рада університету відзначає, що на факультеті постійно здійс-

нюється  робота щодо підвищення ефективності навчального процесу та забезпеченню належної 

якості підготовки фахівців.  

На факультеті ПЦБ ведеться підготовка бакалаврів та магістрів у межах спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» за двома спеціалізаціями: «Промислове та цивільне будівни-

цтво» та «Водопостачання та водовідведення», а також за спеціальністю 101 «Екологія». 

До складу факультету входить 4 кафедри: «Управління проектами, будівлі та будівельні мате-

ріали», «Будівельне виробництво та геодезія», «Гідравліка та водопостачання», а також «Хімія та 

інженерна екологія». На кафедрах факультету ПЦБ навчальний та наукових процес забезпечують 

6 докторів (професорів ), 12 кандидатів (доцентів) та 13 НПП без наукових ступенів та звань. На 

факультеті діє аспірантура та докторантура. За останні 4 роки співробітниками факультету захи-

щено 2 докторські дисертації та 6 кандидатських дисертацій. 

На факультеті навчається 223 студентів з них за контрактом навчається 101 (45%). Питання 

організації навчального процесу, самостійної та виховної роботи студентів регулярно обговорю-

ються на засіданнях вченої ради факультету, засіданнях кафедр, методичних комісій, нарадах заві-

дувачів кафедр, нарадах старост груп, засіданнях студентських рад гуртожитків. Навчальний про-

цес на факультеті організовано згідно з існуючими нормативними документами на основі стандар-

тів вищої освіти.  

За останні 4 роки середня якість навчання на факультеті складає 68,7%, середній бал екзаме-

наційних сесій 4,01; за результатами модульних контролів сесію складає близько 50% студентів 

факультету. 

Для активного залучення студентів до виконання планів самостійної роботи керівництвом факу-

льтету та кураторами груп постійно проводиться відповідна виховна робота, особливо на 1-му курсі.  

Навчальна практика студентів проходить у лабораторіях університету, а виробнича та перед-

дипломна – в основному на профільних підприємствах. Усі студенти 6-го курсу, які навчались за 

бюджетні кошти, отримують направлення на роботу.  

За останні роки в навчальний процес все ширше впроваджуються сучасні інформаційні техно-

логії. Значна частина занять проходить із застосуванням мультимедійних засобів навчання, всі 

модульні контролі  приймаються  у вигляді  комп’ютерного тестування.  За  звітний період прове-

дена значна робота щодо наповнення бази даних для дистанційного навчання  «Лідер». Так,  на 

кафедрі «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали» викладається 14 дисциплін із 

них 6 вже пройшли сертифікацію, на кафедрі «Будівельне виробництво та геодезія» викладається 

28 дисциплін із них 8 вже пройшли сертифікацію, на кафедрі «Гідравліка та водопостачання» ви-

кладається 36 дисциплін з них 7 вже пройшли сертифікацію, і на кафедрі  «Хімія та інженерна 

екологія» викладається 30 дисциплін із них 5 вже пройшли сертифікацію. Інші дисципліни вже 

розмішені в системі «Лідер» і на теперішній час проходять сертифікацію. Всі дисципліни, які ви-

кладаються кафедрами на 1 та 2 курсах, пройшли сертифікацію. 

Значна увага на факультеті приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. За 

останні 4 роки кафедрами факультету видано3 підручника, 14 навчальних посібників, які викори-

стовуються у навчальному процесі.  
Кафедри та ГНДЛ факультету  здійснюють держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні 

роботи. Так, за останні 5 років виконано робіт на загальну суму близько 1 млн. грн. За звітний пе-
ріод  НПП факультету видано: 1 державний стандарт України;  22 монографії; 6  статей, які вхо-
дять до науко-метричних баз SCOPUS (в т.ч.  1 – каф. «Будівельне виробництво та геодезія»,1 – 
каф. «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали», 3 – каф. «Гідравліка та водопоста-
чання», 1 – каф. «Хімія та інженерна екологія»); 161 стаття  у науко-метричних та фахових видан-
нях; 25- патентів України. Кафедра «Хімія та інженерна екологія» проводила Міжнародну наукову 
конференцію «Екологічний інтелект», у якій взяли участь більше 100 науковців як із провідних 
вищих закладів освіти України,так з Польщі, Молдови та Грузії.  



До виконання наукової роботи залучаються студенти факультету. Проводяться студентські 
наукові конференції, студенти беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах зі спеціаль-
ностей «Будівництво та цивільна інженерія» та «Екологія». За звітний період студенти факультету 
ставали 9 разів переможцями 2 туру Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт.  

Для збереження та збільшення контингенту студентів факультет приділяє надзвичайну увагу 
профорієнтаційній роботі. За період 2015-2018 р.р. повністю оновлено буклети та презентації спе-
ціальностей факультету; постійно оновлюється сторінка кафедр факультету на  сайті університету; 
підготовлено агітаційний відеоролик; здійснюється профорієнтаційна робота у соціальних мере-
жах; проводиться постійна робота з закріпленими школами м. Дніпра та інших міст України; нала-
годжено тісні зв’язки з багатьма коледжами.  

Виховна робота на факультеті здійснюється кураторами груп, завідувачами кафедр, декана-
том, викладачами. Для студентів постійно організовуються відвідування театрів, музеїв міста, а 
також організовуються екскурсії на виробництво. Творчий колектив факультету часто посідає 
призові місця у конкурсах «Студентська весна», «Шанс» та «Вибір року».  

Разом з цим мають місце такі недоліки: 
– зменшення кількості студентів бюджетної форми навчання; 
– рівень роботи кафедр факультету по грантовим програмам є недостатнім; 
– недостатня кількість публікацій у виданнях Scopus та Web of Science; 
– не сертифіковано ряд дистанційних курсів з дисциплін, що викладаються студентам безвід-

ривної форми навчання на 3…6 курсах. 
 

Вчена рада вирішила: 

1. Звіт декана факультету ПЦБ доц. Краснюка А.В. взяти до відома та відзначити, що навча-

льна, самостійна та вихована робота на факультеті організована на задовільному рівні. 

2. Посилити профорієнтаційну роботу для збільшення контингенту студентів факультету шля-

хом проведення агітаційних заходів серед школярів та студентів коледжів із залученням всіх ви-

кладачів факультету. (термін – постійно). Відповідальні – декан факультету ПЦБ, завідувачі ка-

федр факультету. 

3. Провести роботу щодо покращення наукової активності  кафедр факультету в напрямку  

збільшення обсягу  держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт (термін – 2018-

2020 р.р.). Відповідальні – завідувачі кафедр факультету ПЦБ. 

4. Вжити заходи щодо збільшення кількості публікацій у виданнях Scopus та Web of Science 

шляхом планування кожному НПП опублікувати не менше 1 наукової статі у зазначених видан-

нях. (термін – до 31.12.2019 р). Відповідальні – завідувачі кафедр факультету ПЦБ. 

5. Завершити сертифікацію всіх дистанційних курсів з дисциплін кафедри, що викладаються на 

3…6 курсах (термін – до 01.09.2019 р.). Відповідальні – завідувачі кафедр факультету ПЦБ. 

6. Декану та завідувачам кафедр факультету ПЦБ обговорити рішення Вченої ради університету 

на вченій раді факультету та засіданнях кафедр. Розробити план усунення недоліків, зазначених у 

рішенні Вченої ради університету. (термін – до 31.12.2018). Відповідальні – декан факультету 

ПЦБ, завідувачі кафедр факультету. 

 


