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БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

від 01 липня 2021 року

ПРО ПІДСУМКИ д и п л о м н о г о  

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОБОТИ ЕК У 2021 РОЦІ

Заслухавши та обговоривши повідомлення деканів факультетів, Вчена 
рада в і д з н а ч а є ,  що робота ЕК проходила, в цілому, організовано, 
згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, 
Голови ЕК мають високу кваліфікацію та працюють за спеціальністю.

У 2021 році кваліфікаційний екзамен складали 278 чол., в тому числі - 
за денною формою навчання - 173 чол., за заочною - 105 чол. Атестація 
бакалаврів проходила з використанням дистанційних технологій (35% - за 
допомогою Forms Microsoft Office 365). З загальної кількості бакалаврів 
які склали кваліфікаційний екзамен на “добре” (132 чол. -  47,5%) та 
“відмінно” (60 чол. -  21,6%). Дипломи з відзнакою одержали 16 чол., що 
складає 5,8% .

У цьому році бакалаври захищали кваліфікаційні роботи (проекти) у 10 
екзаменаційних комісіях. Загальна кількість -  337 чоловік. З них на 
“відмінно” -  113 чол (33,5 %); на “добре” - 186 чол (56,1%); “задовільно” -  
35 чол. (10,4%). Дипломи з відзнакою одержали 22 чол., що складає 
6,5%.

У 2021 році захист кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо- 
науковими програмами відбувся у 12 ЕК в кількості 75 чол. З загальної 
кількості випускників 100% захистилися на “відмінно” та “добре”, у тому 
числі на “відмінно” - 64% і “добре” - 36%. Дипломи з відзнакою 
одержали 20 чол., що складає 26,7%. У цьому навчальному році 45,3% 
робіт виконано за реальними проектними і конструкторськими 
розробками, 97,3 % - дослідницького характеру, до впровадження у 
виробництво ЕК рекомендувала 22,7% робіт. У 42 роботах (56%) 
розглядалися питання раціонального природокористування. На 
замовлення підприємств виконано 3 кваліфікаційних робіт. Тематика 
робіт, в основному, відповідає актуальним проблемам галузі, сучасному 
стану та перспективам розвитку науки і техніки. При виконанні 
кваліфікаційних робіт використовується сучасна нормативна 
документація, більшість робіт виконаних в графічному редакторі Autocad. 
Постійно збільшується захист проектів за допомогою мультимедійної 
техніки.

Рекомендації Екзаменаційних комісій з атестації студентів для вступу 
до аспірантури отримали 24 студентів .



Недоліки минулих років ліквідуються з врахуванням рекомендацій Голів 
Екзаменаційних комісій з атестації студентів.

За підсумками дипломного проектування та аналізу звітів голів ЕК 
ректорат

відзначив такі основні н е д о  л і к и і р е к о м е н д а ц і ї :
- слід більше уваги приділяти питанню оновлення нормативних 

документів у бібліотеці академії;
- здійснювати апробацію кваліфікаційних робіт магістрів у формі 

публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз;
- постійно розглядати питання про науково-дослідну роботу студентів 

випускаючих кафедр на засіданнях кафедр факультету та навчально- 
методичних радах факультетів;

- недостатній рівень тестів для складання кваліфікаційних екзаменів з 
використанням дистанційних технологій.

На підставі викладеного вище, з урахуванням рекомендацій Голів ЕК, 
Вчена рада академії,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ректорату, деканам факультетів, завідувачам кафедр та навчальному 
відділу продовжувати роботу з вдосконалення процесу атестації здобувачів 
вищої освіти, спрямовану на підвищення якості атестації, зокрема 
застосування дистанційних технологій.

2. Деканам факультетів, завідувачам випускаючих кафедр:
Спільно з навчально-методичною радою академії провести в жовтні- 

листопаді 2021 року методичну нараду-конференцію з питань вдосконалення 
підходів до організації дипломного проектування та атестації, зокрема з 
використанням дистанційних технологій.

3. Завідувачам випускаючих кафедр: провести засідання кафедр з 
обговорення підсумків роботи ЕК.

4. Затвердити звіти голів Екзаменаційних комісій.
5. У відповідності з рішенням ЕК та пропозиціями факультетів 

рекомендувати для вступу до аспірантури випускників 2021 р. (додаток 1).
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-виховної роботи проф. Євсєєву Г.П.

Рішення прийнято одностайно.

Голова вченої ради Микола САВИЦЬКИИ

Учений секретар ради Анастасія ГАИДАР
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Додаток до рішення 
Вченої ради академії 
від 01 липня 2021 р.

СПИСОК
випускників 2020-2021 навчального року, рекомендованих Екзаменаційними 

комісіями з атестації студентів для навчання в аспірантурі

ПІБ ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

Марія ПОНОМАРЬОВА Будівельний 192(ПЦБ)
Олександр КОЛОХОВ Будівельний 192 (ЕЕБ)
Ксенія ПРИГОРНИЦЬКА Будівельний 192 (ЕЕБ)
Ілля СТЕБЛЯКОВ Будівельний 192(ПЦБ)
Олександр ЛІТОШКО Будівельний 192(ПЦБ)
Андрій БОНДАРЕНКО Будівельний 192 (ЕЕБ)
Надія МЯГКОВА Будівельний 192(ПЦБ)
Дмитро КУРОЧКІН Будівельний 192(ПЦБ)
Єлизавета ПЕТРИК Будівельний 192 (ТБКВМ)
Катерина ФЕДОРЕНКО Будівельний 192(ТБКВМ)
Олександр МІХЄЄВ ЦІтаЕ 192(ТГПВК)
Таїсія ОЧЕРЕТЯНА
Михайло ПАНЧЕНКО

ЦІтаЕ
ЦІтаЕ

192(ТГПВК)
192(ТГПВК)

Євгеній ПЕНЬКІВСЬКИИ ЦІтаЕ 192(ТГПВК)
Ярослав НЕСТЕРОВ ЦІтаЕ 192(ВВ)
Анастасія ТУРГУНБАЄВА ЦІтаЕ 192(ВВ)
Максим ГОЛИБІН ЦІтаЕ 192(АДА)
Давид ДАВТЯН ЦІтаЕ 192 (АДА)
Т етяна ЗАДОРОЖНЯ ЦІтаЕ ІОІ(ЕКО)
Злата ЦИРКУЛЕВСЬКА ЦІтаЕ 101 (ЕКО)
Дмитро БАБАРИКА ЦІтаЕ 263(ОП)
Валерія ГОНЧАР Архітектурний 191(АтаМБ)
Кирило РУЧКА Архітектурний 191(АтаМБ)
Георгій ТОРОПЧЕНОВ ІТтаМІ 132(ПМ)

Голова Вченої ради 

Учений секретар ради

Микола САВИЦЬКИЙ 

Анастасія ГАЙДАР

9


