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Обговорення проводили з метою вивчення рівня організації навчання 

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 2021 року вступу, які навчаються за 

освітньо-професійною програмою «Технології будівельних конструкцій, виробів 

і матеріалів», як споживачів освітніх послуг: змістовним наповненням програми, 

забезпеченістю освітнього процесу матеріально-технічними та навчально-

методичними ресурсами, ефективністю викладання та критеріїв оцінювання, 

наданням соціальної та психологічної підтримки та загальним рівнем 

задоволеності. Обговорення відбувалось на засіданні кафедри будівельного 

виробництва, протокол №3 від 05.10.2022 р. за участю студентів другого року 

навчання. 

На засіданні були присутні викладачі кафедри будівельного виробництва, 

які забезпечують освітній процес за відповідним напрямом освіти для студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою  

(ОПП) «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: 

Саницький Мирослав Андрійович – гарант ОПП, д.т.н., професор, завідувач 

кафедри  будівельного виробництва; 

Позняк Оксана Романівна – к.т.н., доцент, доцент кафедри 

будівельного виробництва, декан ІБІС; 

Кропивницька Тетяна Павлівна – д.т.н., професор, професор кафедри 

будівельного виробництва; 

Марущак Уляна Дмитрівна – д.т.н., доцент, професор кафедри 

будівельного виробництва; 

Каганов Вадим Оскарович – к.т.н., доцент, доцент кафедри 

будівельного виробництва; 

Студенти оцінювали загальний рівень задоволеності якістю навчання за 

ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Було оцінено 

ефективність методів і методику викладання, можливість вибору навчальних 

дисциплін із циклу професійної підготовки та дисциплін поза межами своєї 

спеціальності, процедуру інформування стосовно освітнього процесу впродовж 

навчального року, ознайомленість з положенням про академічну доброчесність 



під час навчання та виконання індивідуальних робіт та заходами протидії 

порушенню академічної доброчесності, а також рівень консультативної 

підтримки. Студентами також було подано пропозиції щодо покращення якості 

освітнього процесу для досягнення позитивних якісних зміни у Львівській 

політехніці та, зокрема, ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів».  

Результати обговорення: Усім магістрам подобається обрана ними 

спеціальність, усі високо оцінили компетентний викладацький склад ОПП та 

рівень викладання дисциплін. Усі студенти ознайомлені з положеннями про 

доброчесність та заходами протидії академічній недоброчесності. Рівень 

соціальної підтримки від НУ «Львівська політехніка» було визнано задовільним, 

консультаційну підтримку надавали викладачі на високому рівні. Студентами 

запропоновано введення дисципліни, що стосується інформаційно-економічного 

моделювання у будівництві.  

Загальний висновок: освітні послуги за освітньо-професійною програмою 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» надаються на достатньому рівні і задовольняють здобувачів 

освітніх послуг. 


