
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

Головним завданням циклової комісії є створення умов та 
забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальності 
«Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань «Архітектура та будівництво» 
за освітньо- кваліфікаційним  рівнем молодший спеціаліст. 

Теоретична та практична підготовка спеціалістів базується на новітніх 
особистісно- орієнтованих методиках підготовки і забезпечується високим 
професійним рівнем  викладачів циклової комісії та провідних спеціалістів 
будівельної галузі виробництва, які залучаються до навчально-виховного 
процесу. 

Основні цілі роботи циклової комісії: підготовка сучасного фахівця з 
будівництво та архітектури, озброєного новітніми технологіями будівельної 
галузі; розвиток особистісних якостей майбутнього фахівця виробничого 
підрозділу в будівельній галузі; застосування інформаційних технологій у 
розрахунку та проектуванню будівельних конструкцій; розвиток науково-
дослідного складника організації освітнього процесу;  нові технології та 
методи підготовки фахівців в будівельній сфері. 

Головні напрямки навчальної та науково-методичної діяльності 
викладачів циклової комісії з будівництво та архітектури: підготовка 
висококваліфікованих спеціалістів, які відповідають сучасним вимогам у 
будівельній галузі, на основі використання іноваційних технологій; підготовка 
фахівців будівельної галузі з органічним єднанням навчальної та наукової 
діяльності, розвитку в майбутніх фахівців навичок аналітичного та творчого 
підходу до виконання виробничих завдань; розробка та регулярне 
вдосконалення навчально - методичних комплексів дисциплін, які читаються 
викладачами циклової комісії, та забезпечення їхнього використання на 
заняттях; підвищення теоретичного і практичного рівня викладання дисциплін 
та поширення педагогічного досвіду викладачами циклової комісії; робота з 
підготовки ситуаційних вправ, тестових завдань, інтерактивних прийомів, що 
активізують навчальний процес; сприяння формуванню у студентів навичок 
самостійної навчальної, науково-аналітичної та практичної роботи; 
формування напрямів спільної науково-дослідної роботи викладачів і 
студентів коледжу, координація та керівництво цією діяльністю; участь в 
організації і проведенні виховних, методичних та наукових заходів Коледжу 
Київського міжнародного університету; налагодження наукових і методичних 
зв’язків з викладачами провідних навчальних закладів України; співпраця з 
викладачами кафедри будівництва та архітектури КиМУ в навчально-
педагогічній, навчально-методичній  і науково-дослідній роботі тощо; 
проходження стажування та підвищення кваліфікації викладачів циклової 
комісії на кафедрі будівництва та архітектури КиМУ. 



Діяльність педагогічного колективу циклової комісії зосереджена на: 
підвищенні ефективності навчально-виховного процесу на основі використання 
сучасних навчальних технологій; науковому обґрунтуванні та вдосконаленні 
методики проведення навчальних занять та організації навчально-виховного 
процесу; проведенні науково-дослідних робіт, апробації та використанні їх 
результатів; підготовці наукових, навчально-методичних та інших видань, які 
спрямовані на допомогу студентам в оволодінні знаннями в галузі технічних 
наук, зокрема - будівництва; стимулюванні самостійної розумової діяльності 
студентів при умілій організації та керівництві НДРС та виконання ними ІНДЗ. 

Для забезпечення якості навчального процесу створені спеціалізовані 
кабінети і лабораторії: 
 лабораторія хімії (аналітична зона; фізико-хімічна зона);
 безпеки життєдіяльності з основами охорони праці;
 кабінет будівельної фізики;
 кабінет вищої математики;
 кабінет архітектури;
 кабінет з нормативного забезпечення у будівництві;
 лабораторія з випробування будівельних матеріалів;
 кабінет технології будівельного виробництва;
 кабінет інженерної геодезії;
 кабінет будівельного матеріалознавства;
 кабінет інформатики та інформаційних технологій;
 спеціалізований комп’ютерний кабінет;
 навчальна мультимедійна аудиторія.
Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін, як: теоретична 

механіка; опір матеріалів; інженерне креслення; інженерна геодезія; будівельні 
конструкції; основи розрахунку будівельних конструкцій; технологія і 
організація будівельного виробництва; підготовка будівництва; експлуатація 
будівель і споруд; метрологія і стандартизація;будівельне матеріалознавство; 
будівельні норми і стандарти; санітарно - технічне обладнання будівель; 
будівельна механіка; будівельна техніка; електротехніка в будівництві; аналіз 
випробовування в будівництві; інженерна графіка; основи автоматизованого 
проектування; виробнича практика та інші. 

Циклова комісія забезпечує як фахову, так і практичну підготовку студентів 
Коледжу Київського міжнародного університету. Навчальна, геодезична, 
технологічна та переддипломні практики спрямовані на забезпечення 
формування у студента вмінь самостійно виконувати здебільшого типові 
завдання, збирати, систематизувати, аналізувати первинну інформацію як для 
виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і для потреб будівельної 
структури, де фахівець працює. Циклова комісія забезпечує процес безперервної 
практичної    підготовки    молодших    спеціалістів,    активно    співпрацює з



провідними будівельними підприємствами м. Києва, що сприяє підвищенню 
професійного рівня підготовки молодших спеціалістів. 

Планом роботи циклової комісії передбачена атестація викладачів, метою 
якої є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 
професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної 
майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 

Знання і практичні навички, отримані випускниками, дають можливість 
випускникам працювати в будівельних організаціях на посадах бригадира, 
майстра, виконроба, спеціалістами у відділах будівельних організацій 
(виробничо-технічному, матеріально-технічного забезпечення, охорони праці), в 
експлуатаційних організаціях (житлово-експлуатаційних об`єднаннях, житлово-
комунальних конторах), на промислових підприємствах у відділах капітального 
будівництва, в ремонтно-будівельних цехах на посадах техніків, майстрів, 
виконробів, в сільськогосподарських підприємствах на посадах заступника 
голови з будівництва та виконроба; в проектних організаціях на посадах техніків-
проектувальників, в бюро технічної інвентаризації, конторах та відділах 
держмайна. 




