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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У ДРУГОМУ СЕМЕСТРІ 2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

1 ЗОВНІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У другому семестрі 2019-2020 навчального року було акредитовано дві 

освітніх програми (таблиця 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Освітні програми, акредитовані у другому семестрі 2019-

2020 навчального року  
Рівень вищої освіти Спеціальність Освітня програма Рішення НА 

перший 

(бакалаврський) 

185 Нафтогазова 

інженерія та 

технології 

Нафтогазова інженерія 

та технології 

Акредитувати ОП 

16.06.2020 р. 

Протокол №11 (28) 

другий 

(магістерський) 

275 Транспортні 

технології (за 

видами) 

Розумний транспорт і 

логістика для міст 

(освітньо-наукова) 

Акредитувати ОП 

16.06.2020 р. 

Протокол №11 (28) 

 

Перелік основних рекомендацій за результатами зовнішнього аудиту: 

- розширити перелік окремих дисциплін для вільного вибору здобувачів 

вищої освіти; 

- активізувати узгодження та затвердження відповідного положення щодо 

визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, а 

також інформувати про його дієвість здобувачів вищої освіти; 

- удосконалити документ щодо опису процедури повторного 

проходження контрольних заходів, встановивши більш чіткі 

організаційні дії та критерії контролю;  

- ввести уточнення в робочі програми ОК щодо критеріїв оцінки в межах 

окремих змістових модулів; 

- активізувати створення умов, достатніх для реалізації права на освіту 

осіб з особливими потребами; 

- додати в «Положення про Комісію з питань етики та академічної 

доброчесності» опис «формальної» процедури реагування на неетичну 

поведінку, зокрема, сексуальні домагання, дискримінацію; 

- забезпечити можливість постійного подання зауважень і пропозицій до 

ОП з боку стейголдерів при подальшому провадження освітньої 

діяльності за ОП (шляхом постійного функціонування відповідної 

сторінки на сайті університету та/або випускової кафедри);  

- забезпечити стабільну і безперебійну роботу офіційного сайту ЗВО та 

його підрозділів. 
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2 ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1 Результати аудиту якості відкритих навчальних занять 

 

Відкриті заняття, проведені викладачами Університету. У другому 

семестрі 2019-2020 навчального року було заплановано проведення 122 

відкритих та показових занять. Не відбулись: як відкрите – одне заняття; як 

показове – одне заняття. Проведення 16 відкритих занять відмінено або 

перенесено на наступний навчальний рік. Методистами сектору моніторингу 

здійснено 88 відвідувань що склало 84% від запланованих до проведення 

відкритих та показових занять. Відвідування показових занять, як правило, 

здійснювалось за запрошеннями кафедр – відвідано 67% показових занять. 

Не відбулось одне відкрите начальне заняття та одне показове – 2% від 

запланованих відритих навчальних занять: 

- 20.02.2020 відкрите лекційне заняття доцента кафедри систем 

електропостачання та електроспоживання міст Перепеченого В.О.; 

- 28.02.2020 показове лекційне заняття професора кафедри систем 

електропостачання та електроспоживання міст, д.т.н. Маляренко В.А. 

 

Оцінка якості викладання, та якості відкритих навчальних занять в 

цілому, наведена за результатами обговорень на засіданнях кафедр з 

урахуванням даних сектору моніторингу (табл. 2.1 та 2.2). В разі розбіжності 

в оцінках відкритих занять, перевага надавалася результатам обговорення 

занять проведеним на засіданнях кафедри, якщо: 

- обговорення було проведене у відповідності до розпорядження ректора 

Університету «Про проведення показових, відкритих занять у весняному 

(осінньому) семестрі навчального року»; 

- під час обговорення були присутні та виступали викладачі, що були на 

відкритому занятті. 

Збігання результатів оцінювання занять на засіданнях кафедр з 

результатами оцінювання методистами сектора моніторингу якості 

навчального процесу складає 89% (в першому семестрі 2019-2020 навчального 

року – 76%). Методистами сектору моніторингу, якість викладання оцінено 

вище ніж оцінено на засіданнях кафедр в 1% випадків, нижче – в 10%. При 

проведенні 99% відкритих занять якість викладання визнана доброю та 

відмінною, 1% занять – задовільною. 
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Таблиця 2.1 – Якість викладання відкритих навчальних занять викладачами 

Університету у другому семестрі 2019-2020 навчального року 

 
Вид навчального 

заняття 

Проведено 

занять 
Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Лекція 85 91% 8% 1% 0% 

Практичне / 

лабораторне 

заняття 

20 95% 5% 0% 0% 

Разом 105 91% 8% 1% 0% 

 

Загальна оцінка відкритих занять наводиться за даними сектору 

моніторингу якості навчального процесу. 

Комплексну оцінку якості навчального заняття, коли окрім якості 

викладання оцінюються навчально-методичне, матеріально-технічне, 

інформаційне забезпечення та якість організації навчального заняття, 

отримали 65% відкритих навчальних занять. 

Загальну оцінку якості відкритих занять «відмінно» та «добре» отримали 

98% занять, 2% занять оцінено на «задовільно», два заняття не оцінені (які не 

відбулись). 

 

Таблиця 2.2 – Загальна оцінка якості відкритих занять, проведених у 

другому семестрі 2019-2020 навчального року 
Вид 

навчального 

заняття 

Проведено 

занять 
Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Лекція 69 74% 23% 3% 0% 

Практичне / 

лабораторне 

заняття 

19 95% 5% 0% 0% 

Разом 88 79% 19% 2% 0% 

 

Проведення відкритих навчальних занять за допомогою засобів 

дистанційної комунікації та навчання. З відкритих занять, які планувалося 

провести у другому семестрі 2019-2020 навчального року, 76 припало на час 

дії карантину. Із-за наслідків дії карантину відмінено та перенесено 14 

відкритих та два показових навчальних заняття, 60 відкритих занять проведено 

за допомогою засобів дистанційної комунікації та навчання, 92% з яких 

відвідано методистом сектору моніторингу. 

 

Якість організації підготовки до проведення відкритих навчальних 

занять. З метою забезпечення високої якості навчальних занять організовано 

та проведено науково-методичні семінари присвячені аналізу ефективності та 
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розповсюдженню досвіду щодо ефективних практик використання засобів 

дистанційної комунікації та навчання. На сайтах кафедр розміщено графіки 

онлайн консультацій та адреси корпоративної електронної пошти викладачів, 

порядку доступу до інформаційних ресурсів, які використовуються для 

проведення навчальних занять та консультацій. Навчально-методичний відділ 

своєчасно надавав рекомендації та відповіді на питання що виникали під час 

проведення перших навчальних занять за допомогою засобів дистанційної 

комунікації та навчання. Найпоширенішою помилкою під час організації 

проведення перших відкритих занять була – недотримання тривалості 

навчальних занять (при використанні ZOOM тривалість заняття встановлено – 

80 хвилин, при використанні Teams або Skype – 90 хвилин). В подальшому 

суперечливих питань не виникало, викладачі Університету, в цілому, 

відповідальне поставилися до підготовки та проведення навчальних занять у 

незвичному форматі. Загалом, для проведення навчальних занять викладачі 

Університету використовували платформи: Microsoft Teams – 53,3%; ZOOM – 

36,7%; Skype – 10%. 

 

Методика проведення навчальних занять. Більшість відкритих лекцій 

проводилася з використанням презентацій (як правило в PowerPoint). 

На практичних заняттях, разом з програмами для демонстрування 

презентацій, також використовується Moodle (теоретична частина проводиться 

в формі презентації, проводяться онлайн-опитування. Практичні завдання 

відпрацьовуються в Moodle).  

 

Відвідуваність студентами навчальних занять, які було проведено з 

використанням засобів дистанційної комунікації, виявилась більшою на 11%, 

ніж відвідуваність занять які було проведено очно, і склала 78% (у першому 

семестрі 2019-2020 н.р. – 67%). Відкриті навчальні заняття відвідувало, в 

середньому, третина науково-педагогічних працівників (НПП) кафедр (у 

першому семестрі 2019-2020 н.р. – 28%). 

Підвищення відвідуваності обумовлено зручністю та мобільністю які 

надають засоби дистанційної комунікації та навчання. Завдяки цим засобам, 

вперше за останній час, відбулося відкрите лекційне заняття за участю 

науково-педагогічних та наукових працівників інших вишів та наукових 

установ: 20.05.2020 відкрите лекційне заняття доцента кафедри менеджменту 

і публічного адміністрування, доктора наук з державного управління 

Гайдученко С. О. відвідали та надали схвальні відгуки перший заступник 

директора ВГО «Центр досліджень проблем публічного управління», доктор 

наук з державного управління, старший дослідник Гурковський В.І., завідувач 

кафедри державного управління і права Київського університету культури, 

доктор наук з державного управління, доцент Биркович Т.І. та професор 

кафедри публічного управління та підприємництва НАУ ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», доктор наук з державного управління, заслужений діяч науки і техніки 

України, професор Дегтяр А.О. Тривалість лекції – 95 хвилин. Проведено 
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тематичну лекцію-презентацію з елементами проблемної лекції. Широко 

використовувалися можливості платформи Zoom для обговорення в групах 

проблемних питань (сесійні зали). 

При очному проведенні відкритих та показових навчальних занять, було 

б доцільно впровадити в практику застосування засобів дистанційної 

комунікації. Це дозволить залучати науково-педагогічних та наукових 

працівників інших вишів та наукових установ, висококваліфікованих фахівців 

які мають значний досвід наукової, науково-методичної та практичної 

діяльності, викладачів Університету, які не мають фізичної можливості бути 

присутніми на відкритому занятті. 

 

Якість організації підготовки до проведення відкритих навчальних 

занять. Контроль якості організації та проведення відкритих та показових 

начальних занять здійснюється відповідно до вимог «Положення про 

організацію освітнього процесу», «Положення про систему забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти».  

Для своєчасного доведення до НПП кафедр наказів, розпоряджень, 

положень, інформування про хід та результати контролю якості навчального 

процесу, для можливості здійснення зворотного зв’язку, у серпні 2019 року у 

Yammer створено закриту групу «Сектор моніторингу якості навчального 

процесу». До групи залучено всі деканати та кафедри Університету, за 

заявками залучаються всі бажаючі НПП. На цей час до групи належить 72 

учасника. Розсилка найбільш важливих документів дублюється електронною 

поштою, вимоги керівних документів роз’яснюються під час особистого 

спілкування очно, в Yammer та Teams. 

Незважаючи на вжиті заходи, частина кафедр не виконує вимоги щодо 

організації, проведення та обговорення відкритих навчальних занять. 

Найпоширеніші недоліки: 

- несвоєчасне надання плануючої та звітної документації; 

- недотримання рекомендацій щодо обговорення відкритих занять та 

оформлення відповідних протоколів; 

- не проведення показових навчальних занять. 

Порушували окремі пункти «Рекомендацій щодо порядку обговорення 

відкритих занять» розпорядження Ректора Університету №03 від 21.01.2020 

«Про проведення відкритих занять та ректорського контролю в другому 

семестрі 2019-2020 н.р.» на кафедрах: 

- Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів; 

- Водопостачання, водовідведення і очищення вод; 

- Фізики; 

- Систем електропостачання та електроспоживання міст; 

- Альтернативної електроенергетики та електротехніки; 

- Світлотехніки і джерел світла; 

- Фізичного виховання і спорту; 

- Менеджменту і публічного адміністрування; 
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- Управління проектами в міському господарстві і будівництві; 

- Іноземних мов. 

Не проводили у першому та у другому семестрі навчального року 

проведення показових навчальних занять кафедри: 

1. Факультету архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва: 

- Міського будівництва; 

- Дизайну та образотворчого мистецтва. 

2. Будівельного факультету: 

- Будівельних конструкцій. 

3. Факультету інженерних мереж та екології міст: 

- Нафтогазової інженерії і технологій; 

4. Факультету транспортних систем та технологій: 

- Фізики; 

5. Факультету електропостачання і освітлення міст: 

- Альтернативної електроенергетики та електротехніки; 

6. Факультету економіки і підприємництва: 

- Підприємства та бізнес-адміністрування; 

7. Факультету менеджменту: 

- Управління проектами в міському господарстві і будівництві; 

- Туризм і готельне господарство; 

8. Факультету по роботі з іноземними студентами: 

- Історії і культурології; 

9. Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації: 

- Правового забезпечення господарської діяльності. 

На виконання розпоряджень Ректора університету «Про проведення 

відкритих занять та ректорського контролю» своєчасно, відповідно до 

встановлених вимог та зразків, надано графіки проведення відкритих занять 

деканатами факультетів: 

- Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва; 

- Економіки і підприємництва; 

- Електропостачання і освітлення міст. 

 

2.2 Відкриті та показові навчальні заняття, аудит підготовки, 

проведення та обговорення яких здійснювали методисти сектора 

моніторингу освітнього процесу 

 

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва 
 

Кафедра основ архітектурного проектування: 

- 17.02.20. старший викладач кафедри основ архітектурного 

проектування Коровкіна Г.А., відкрита лекція за темою: «Засоби виявлення 

об’ємної композиції: силует, просторовість, фактура, текстура, колір, 

членування тощо. Екслібрис в архітектурі». Гр. А 2019-1, А2019-2, А 2019-4р 

відвідуваність – 61%. На занятті були присутні: заступник декана факультету 
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та 6 НПП кафедр Основ архітектурного проектування та Архітектури будівель 

і споруд та дизайну архітектурного середовища; 

- 02.03.20. завідувач кафедри основ архітектурного проектування, 

кандидат архітектури, доцент Вотінов М.А., відкрите практичне заняття за 

темою: «Розробка генерального плану проектованої території». Гр. А 2018-1 

відвідуваність – 82%. На занятті були присутні: 3 НПП кафедри; 

- 05.05.20. доцент кафедри основ архітектурного проектування, к.т.н. 

Любченко М.А., відкрите практичне заняття за темою: «Виконання креслень. 

Кольорове оформлення» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. А 2019-1 

відвідуваність – 76%. На занятті були присутні: завідувач та 4 НПП кафедри. 

 

Кафедра містобудування: 

- 15.05.20. доцент кафедри містобудування, доцент Коптєва Г.Л., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Особливості композиційного 

формування містобудівного простору. Архітектурний образ міста» (за 

допомогою Zoom). Гр. М МБ 2019-1 відвідуваність – 100%. На занятті були 

присутні: 2 НПП, аспірант та лаборант кафедри. 

 

Кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного 

середовища: 

- 19.02.20. доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, канд. арх. Велігоцька Ю.С., відкрите лекційне 

заняття за темою: «Стиль рококо в архітектурі та дизайні інтер’єрів». Гр. А 

2018-4а відвідуваність – 73%. На занятті були присутні: завідувач та 4 НПП 

кафедри; 

- 05.05.20. доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, кандидат архітектури Шкляр С.П., відкрите 

лекційне заняття за темою: «Історизм. Еклектика і неоготика в європейській 

архітектурі» (за допомогою Zoom). Гр. А 2018-1, А 2018-2 відвідуваність – 

- 14.05.20. старший викладач кафедри архітектури будівель і споруд та 

дизайну архітектурного середовища Сільвестрова Н.П., відкрите практичне 

заняття за темою: «Методи реконструкції громадських та житлових будівель та 

споруд різних типів» (за допомогою Zoom). Гр. М АБіС 2019-1, Мн АБіС 2019-

1 відвідуваність – 78%. На занятті були присутні: завідувач та 5 НПП кафедри; 

- 15.05.20. старший викладач архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища Россоха О.І., відкрите практичне заняття за темою: 

«Захист проекту житлової групи» (за допомогою Zoom). Гр. А 2017-1 

відвідуваність – 82%. На занятті були присутні: завідувач та 4 НПП. 

 

Будівельний факультет  
 

Кафедра будівельних конструкцій: 

- 04.05.20. асистент кафедри будівельних конструкцій, к.т.н. Набока А.В., 
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відкрите лекційне заняття за темою: «Експериментальні дослідження 

будівельних конструкцій» (за допомогою Zoom). Гр. ПЦБ 2017-1у, ПЦБ 2016 -

1 відвідуваність – 52%. На занятті були присутні: 3 НПП кафедри; 

- 07.05.20. доцент кафедри будівельних конструкцій, к.т.н. Гапонова Л.В., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Інженерні споруди» (за допомогою 

Zoom). Гр. А 2016-1, А 2016-2, А 2016-3, А 2016-4 відвідуваність – 42%. На 

занятті були присутні: 5 НПП кафедри; 

- 08.05.20. доцент кафедри будівельних конструкцій, к.т.н. Лугченко О.І., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Ефективні конструкції балок» (за 

допомогою Zoom). Гр. ПЦБ-2017-1, ПЦБ-2017-1е, ПЦБ-2018-1у, ПЦБ-2018-

1уе відвідуваність – 45%. На занятті були присутні: 3 НПП кафедри. 

- 28.05.20. доцент кафедри будівельних конструкцій, к.т.н. Шаповалов 

О.М., відкрите лекційне заняття за темою: «Закон великих чисел» (за 

допомогою Zoom). Гр. М ПЦБ 2019-1 відвідуваність – 77%, також на занятті 

були присутні 6 студентів гр. ПЦБ 2016-1. На занятті були присутні: 7 НПП 

кафедри. 

 

Кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем: 

- 26.02.20. доцент кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, к.т.н., Пілічева М.О., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Теорія відокремленого аерофотознімку. Геометричні властивості 

знімку». Гр. ГКЗ 2017-1, ГКЗ 2018-1у відвідуваність – 50%. На занятті були 

присутні: 6 НПП кафедри; 

доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, 

к.т.н., Кобзан С.М., відкрите лекційне заняття за темою: «Методичний підхід 

зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок. Методичний підхід 

врахування витрат на земельні поліпшення». Гр. ГКЗ 2019-1у відвідуваність – 

100%. На занятті були присутні: завідувач та 6 НПП кафедри; 

- 02.03.20. старший викладач кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, к.т.н. Анопрієнко Т.В., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Основні відомості про картографію, математична основа карт». Гр. 

Еко 2019-1 відвідуваність – 65%. На занятті були присутні: завідувач та 5 НПП 

кафедри; 

- 23.04.20. завідувач кафедрою земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, к.т.н. Нестеренко С.Г., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Лазерні сканери» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ГКЗ 2018-1, 

ГКЗ 2018-2, ГКЗ 2019-1у відвідуваність – 85%. На занятті були присутні: 5 

НПП кафедри. 

 

Кафедра технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів: 

- 21.02.20. доцент кафедри, к.т.н., Помазан М.Д., відкрите лекційне 

заняття за темою: «Організаційно будівельного потоку». Гр. ПЦБ 2017-1е, ПЦБ 

2018-1уе, ПЦБ 2018-1у, ПЦБ 2018-2у, ПЦБ 2017-1 відвідуваність – 41%. На 

занятті були присутні: завідувач та 6 НПП кафедри. 
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Факультет інженерних мереж та екології міст 

 

Кафедра інженерної екології міст: 

- 04.03.20. доцент кафедри інженерної екології міст доцент Катков М.В., 

відкрита лекція за темою: «Основні проблеми екологічної безпеки». Гр. ТЗНС 

2018-1у, ТЗНС 2017-1 відвідуваність - 67%. На занятті були присутні: завідувач 

та 3 НПП кафедри; 

- 05.05.20. доцент кафедри інженерної екології міст Дрозд О.М., відкрите 

лекційне заняття за темою: «Вплив накопичення елементів в навколишньому 

середовищі на здоров'я населення. Нормування вмісту хімічних елементів у 

ґрунтах» (за допомогою Teams). Гр. Еко 2017-1 відвідуваність – 82%. На 

занятті були присутні: завідувач та 3 НПП кафедри; 

- 14.05.20. асистент кафедри інженерної екології міст Рибалка І.О., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Основні чинники захворюваності 

населення» (за допомогою Teams). Гр. ТЗНС2019-1у, ТЗНС 2018-1 

відвідуваність – 88%. На занятті були присутні: завідувач та 3 НПП кафедри; 

- 15.05.20. доцент кафедри інженерної екології міст Сталінська І.В., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Екологічні ризики. Види екологічних 

ризиків. Екологічні страхові випадки. Об’єкти та суб’єкти екологічних ризиків 

в страхуванні. Аналіз і контроль ризиків» (за допомогою Teams). Гр. М ТЗНС-

2019-1 відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: декан факультету, 

завідувач та 5 НПП кафедри; 

- 15.05.20. доцент кафедри інженерної екології міст, к.т.н. Телюра Н.О., 

відкрите практичне заняття за темою: «Експертні оцінки. Організація 

експертної оцінки. Обробка і інтерпретація результатів експертної оцінки» (за 

допомогою Teams (Команда «ПЗ_Страхування екологічних ризиків») та 

Moodle (ЦТДН ДК «Страхування екологічних ризиків»)). Гр. МТЗНС-2019-1 

відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: завідувач та 4 НПП кафедри. 

 

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод: 

- 11.02.20. доцент кафедри, к.т.н., доцент Благодарна Г.І., відкрита лекція 

за темою: «Принципи проектування водовідвідної системи». Гр. ЦІ ВВ 2016-1 

відвідуваність - 100%. На занятті були присутні: декан факультета та 5 НПП 

кафедри. 

 

Кафедра нафтогазової інженерії і технологій: 

- 19.02.20. доцент кафедри, к.т.н., доцент Наливайко О.І., відкрита лекція 

за темою: «Поровий простір нафтоносних порід. Вимірювання пористості в 

лабораторних умовах». Гр. НІіТ 2017-1 відвідуваність - 82%. На першій годині 

лекційного заняття були присутні 7 НПП кафедри; 

- 20.05.20. доцент кафедри нафтогазової інженерії і технологій, к.т.н. 

Малявіна О.М., відкрите лекційне заняття за темою: «Енергетичні показники 

системи опалення» (за допомогою Teams). Гр. ЦІ ТГВ 2018-1у, ЦІ ТГВ 2017-1 
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відвідуваність – 42%, були присутні студенти гр. НІіТ 2016-1, НІіТ 2017-1, ЦІ 

ТГВ 2017-1у. 

 

Кафедра вищої математики демонструє стабільно-високий рівень 

підготовки та проведення відкритих та показових занять: 

- 11.02.20. доцент кафедри ВМ, к.т.н. Бізюк В.В., відкрита лекція за 

темою: «Визначений інтеграл. Властивості визначеного інтеграла. Формула 

Ньютона-Лейбніца». Гр. ЕТ 2019-1, ЕСЕ 2019-1, НВДЕ 2019-1, СДС 2019-1 

відвідуваність - 76%. На занятті були присутні: завідувач та 3 НПП кафедри; 

- 17.02.20. завідувач кафедри ВМ, к.ф.м.н. Коваленко Л.Б., показове 

лекційне заняття за темою: «Геометричні застосування визначеного 

інтегралу». Гр. МБГ 2019-1, ПЦБ 2019-1, ПЦБ 2019-3р, ГБтаВТ 2019-1 ЦІ 

2019-1 відвідуваність – 80%. На занятті були присутні: 4 НПП кафедри. 

 

Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та 

транспортної інфраструктури 

 

Кафедра транспортних систем і логістики: 

- 26.02.20. асистент кафедри транспортних систем і логістики Літомін 

Є.В., відкрите практичне заняття за темою: «Раціоналізація схем доставки 

вантажів та розподілу перевезень між видами транспорту». Гр. ТТ 2016-1 

відвідуваність – 83%. На занятті були присутні: 6  НПП кафедри; 

- 30.04.20. доцент кафедри транспортних систем і логістики и к.т.н. 

Понкратов Д.П., відкрите лекційне заняття за темою: «Вибір транспортних 

засобів для виконання міських пасажирських перевезень» (за допомогою 

ZOOM). Гр ТТ2018-1у, ТТ2017-1, -2, -3 відвідуваність – 48%. На занятті були 

присутні:  завідувач та 12 НПП кафедри; 

- 08.05.20. доцент кафедри транспортних систем і логістики к.т.н. 

Прасоленко О.В., відкрите лекційне заняття за темою: «Ергономічні вимоги 

щодо поліпшення умов праці водія» (за допомогою Zoom). Гр. ТТ 2019-1у, ТТ 

2018-1, ТТ 2018-2 відвідуваність – 58%, ще 4 студенти приєдналися на другому 

часі лекції. На занятті були присутні:  завідувач та 13 НПП кафедри. 

 

Кафедра електричного транспорту: 

- 11.02.20. доцент кафедри електричного транспорту Коваленко А.В., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Конструкція і розрахунок візків 

транспортних засобів». Гр. СТ 2019-1у відвідуваність – 47%. На занятті були 

присутні: завідувач та 8 НПП кафедри; 

- 13.02.20. доцент кафедри електричного транспорту Закурдай С.О., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Загальні відомості про електромобіль. 

Крок у майбутнє». Гр. М СТ 2019-1 відвідуваність – 48%. На занятті були 

присутні: завідувач кафедри та 5 НПП кафедри; 

- 18.02.20. професор кафедри електричного транспорту, д.т.н. 

Доманський В.Т., показове лекційне заняття за темою: «Перспективи розвитку 
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і енергетичні аспекти електричного транспорту». Гр. ЕТ 2019-1у, СА 2019-1у, 

СТ 2019-1у, ЕТ 2018-1 відвідуваність – 43%. На занятті були присутні: 

завідувач та 14 НПП кафедри; 

- 05.03.20. доцент кафедри електричного транспорту доцент, к.т.н. 

Донець О.В., відкрите лекційне заняття за темою: «Автономні інвертори». Гр. 

ЕТ 2017-1у, СА 2017-1у, СТ 2017-1у, ЕТ 2016-1 відвідуваність – 44%. На занятті 

були присутні: завідувач та 4 НПП кафедри; 

- 28.04.20. доцент кафедри електричного транспорту, к.т.н. Єсаулов С.М., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Цифрове і дистанційне  керування 

виконавчих елементів». Гр. М ЕТ 2019-1, М СА 2019-1, М СТ 2019-1 

відвідуваність – 40%. На занятті були присутні: завідувач та 9 НПП кафедри; 

- 29.04.20. старший викладач кафедри електричного транспорту, к.т.н. 

Бабічева О.Ф., відкрите лекційне заняття за темою: «Проектування 

діагностичних пристроїв». Гр. М СА 2019-1 відвідуваність – 41%. На занятті 

були присутні: завідувач кафедрою та 9 НПП кафедри. 

 

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності: 

- 04.05.20. доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності 

к.т.н. Малишева В.В., відкрите лекційне заняття за темою: «Організація і 

проведення розслідування хронічних професійних захворювань» (за 

допомогою Skype). Гр ОПР 2017-1 відвідуваність – 89%. На занятті були 

присутні:  завідувач та 12 НПП кафедри; 

- 12.05.20. професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

д.т.н. Ворожбіян М.І., відкрите лекційне заняття за темою: «Способи 

припинення та запобігання процесів горіння. Вогнегасні речовини. 

Запобігання утворення горючого середовища, джерел запалювання, 

поширення пожежі на виробництві» (за допомогою Skype). Гр ОПР 2018-1, ЦЗ-

2018-1 відвідуваність – 92%. На занятті були присутні:  завідувач та 12 НПП 

кафедри; 

- 13.05.20. старший викладач кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, к.т.н. Іващенко М.Ю., відкрите практичне заняття за темою: 

«Дослідження заходів з нормалізації акустичного фону у приміщенні» (за 

допомогою Skype). Гр ЕТ 2017-1, ЦЗ-2017-1 відвідуваність – 88%. На занятті 

були присутні: завідувач та 11 НПП кафедри; 

 доцент  кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, к.т.н. Нікітченко 

О.Ю., відкрите лекційне заняття за темою: «Оцінка витрат на охорону праці» 

(за допомогою Skype). Гр. ОПР 2017-1 відвідуваність – 95%. На занятті були 

присутні:  завідувач та 12 НПП кафедри; 

- 15.05.20. доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

к.т.н. Грязнова С.А., відкрите лекційне заняття за темою: «Засоби автоматики 

для локалізації та ліквідації пожеж» (за допомогою Skype). Гр. ОПР 2017-1 

відвідуваність – 84%. На занятті були присутні:  завідувач та 11 НПП кафедри; 

- 15.05.20. доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

к.т.н. Заіченко В.І., відкрите лекційне заняття за темою: «Методи реалізації 
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основних функцій СУОП» (за допомогою Skype). Гр ОПР 2017-1 

відвідуваність – 79%. На занятті були присутні: завідувач та 10 НПП кафедри. 

 

Кафедра фізики 

- 08.05.20. доцент кафедри фізики, к.фіз.-мат.н. Орел Є.С., відкрите 

лабораторне заняття за темою: «Додавання двох взаємно перпендикулярних 

коливань. Фігурами Лісажу»(за допомогою Zoom та Moodle (ЦТДН ДК 

«Фізика»)). Гр. ТТ 2019-1 відвідуваність – 69%. На занятті були присутні: 

завідувач та 2 НПП кафедри. 

 

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст: 

- 10.02.20. доцент кафедри Дьяков Є.Д., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Силові кабелі низької напруги та їх конструкції, маркування і основні 

технічні данні». Гр. ЕСЕ 2016-1, ЕСЕ 2017-1у, ЕСЕ 2017-2у відвідуваність – 

68%. На занятті були присутні: заступник декана факультету, завідувач 

кафедри та  5  НПП кафедри; 

- 17.02.20. доцент кафедри, к.т.н. Охріменко В.М., відкрите лекційне 

заняття за темою: «Вплив системи електропостачання на роботу 

електроприймачів». Гр. ЕСЕ 2017-1у, ЕСЕ 2017-2у, ЕСЕ 2016-1 відвідуваність 

– 42%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 2  НПП кафедри; 

- 19.02.20. асистент кафедри систем електропостачання та 

електроспоживання міст Щербак І.Є., відкрите лабораторне заняття. Гр. ЕСЕ 

2018-1у, ЕСЕ 2017-1 відвідуваність – 74%. На занятті були присутні:  3 НПП 

кафедри; 

2.20. доцент кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст 

Перепечений В.О., відкрите лекційне заняття за темою: «Розрахунок режимів 

електричних мереж». Гр. ЕСЕ 2018-1у, ЕСЕ 2017-1 відвідуваність – 41%. НПП 

лекцію не відвідували. Як відкрите, навчальне заняття не відбулось, 

рекомендовано провести повторно; 

- 26.02.20. старший викладач кафедри систем електропостачання та 

електроспоживання міст Коробка В.О., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Монтаж та експлуатація силових трансформаторів». Гр. ЕСЕ 2017-1у, ЕСЕ 

2017-2у, ЕСЕ 2016-1 відвідуваність – 71%. На занятті були присутні: 6  НПП 

кафедри; 

- 28.02.20. професор кафедри систем електропостачання та 

електроспоживання міст, д.т.н. Маляренко В.А., показове лекційне заняття за 

темою: «Енергоменеджмент і енергетичний аудит систем електропостачання. 

Енергонезалежність та основи енергетичної політики». Гр. М ЕСЕ 2019-1, М 

ЕСЕ 2019-2 відвідуваність – 40%. На занятті були присутні: заступник декана 

факультету та 5 НПП кафедри. 

 

Кафедра світлотехніки і джерел світла: 

- 08.05.20 старший викладач кафедри світлотехніки і джерел світла, к.т.н. 

Ляшенко О.М., відкрите лабораторне заняття за темою: «Визначення 
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горизонтальної і циліндричної освітленості у власному помешканні» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. СДС2018-1, СДС 2019 -1у відвідуваність – 

59%. На занятті були присутні: декан факультету, завідувач та 4 НПП кафедри; 

- 21.05.20 доцент кафедри світлотехніки і джерел світла, к.ф.-м.н. 

Черкашина О.Л., відкрите лабораторне заняття за темою: «Системи 

аналогового та цифрового керування освітленням» (за допомогою Teams 

(Команда «Microsoft Teams, група СКСП Мн СДС 2019-1») та Moodle (ЦТДН 

ДК «Системи керування світлотехнічними пристроями»)). Гр. Мн СДС 2019-1 

(2/2) відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: декан факультету, 

завідувач та 4 НПП кафедри. 

 

Кафедра альтернативної електроенергетики та електротехніки: 

- 19.02.20. доцент кафедри альтернативної електроенергетики та 

електротехніки, к.т.н. Форкун Я.Б., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Розкладання в ряд Фур’є кривих геометрично правильної та неправильної 

форми. Діючі і середні значення несинусоїдних струмів та напруг». Гр. ЕСЕ 

2018-1, СДС 2018-1 відвідуваність – 80%. На занятті були присутні: завідувач 

та 4 НПП кафедри; 

- 12.05.20 доцент кафедри альтернативної електроенергетики та 

електротехніки, к.т.н. Єгоров О.Б., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Машини постійного струму. Принцип дії двигунів і генераторів постійного 

струму. Конструкція, та характеристики машин постійного струму» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. ЕСЕ 2018-1, НВДЕ 2018-1, СДС 2018-1 

відвідуваність – 63%. На занятті були присутні: завідувач та 3 НПП кафедри; 

- 20.05.20 доцент кафедри альтернативної електроенергетики та 

електротехніки, к.т.н., доцент Колонтаєвський Ю.П., відкрите лекційне заняття 

за темою: «Тригери. Побудова і принцип дії RS-, D-, Т- та JK-тригері» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. СІНЖ 2017-1 відвідуваність – 83%. На занятті 

були присутні: 2 заступника декана факультету, завідувач та 3 НПП кафедри. 

 

Кафедра фізичного виховання і спорту: 

- 27.02.20. старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 

Звягінцева І.М., відкрите практичне заняття: практичний тренінг з атлетичної 

гімнастики. Гр. студенти 2-3 курсів відвідуваність – 92%. На занятті були 

присутні: 4 НПП кафедри. 

 

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту 

 

Кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування: 

- 13.05.20. старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-

адміністрування, к.е.н. Рудаченко О.О., відкрите практичне заняття за темою: 

«Аналіз та управління ризиком в економіці. Теорія ігор» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. ЕП 2018-1 відвідуваність – 50%. На занятті були присутні: 

завідувач та 9 НПП кафедри; 
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- 22.05.20. старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-

адміністрування Панова О.Д., відкрите практичне заняття за темою: «Ризики 

реалізації проектів державно-приватного партнерства» (за допомогою 

присутні: завідувач та 8 НПП кафедри. 

 

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки: 

- 18.02.20. професор кафедри економічної теорії та міжнародної 

економіки, д.е.н. Бервено О.В., показова лекція за темою: «Глобалізація як 

основа формування глобальних стратегій розвитку». Гр.МіЕк 2018-1,-2 

відвідуваність - 67%. На занятті були присутні: 5 НПП кафедри; 

- 12.05.20. доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки 

к.е.н. Рибак Г.І., відкрите лекційне заняття за темою: «Держава в системі 

макроекономічного регулювання» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ЕП 

2019-1, ОіА 2019-1, МіЕк 2019-1 відвідуваність – 78%. На занятті були 

присутні: завідувач та 6 НПП кафедри; 

- 15.05.20. доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, 

к.е.н., доцент Москвіна А.О., відкрите практичне заняття за темою: 

«Глобалізація економічного розвитку» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. 

МіЕк2018-1 відвідуваність – 94%. На занятті були присутні: завідувач та 5 

НПП кафедри; 

- 15.05.20. доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, 

к.е.н. Вороніна О.О., відкрите лекційне заняття за темою: «Ринки факторів 

виробництва» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. МГКТС 2019-1, МГКТС 

2019-2, ПУіА 2019-1, ПУіА 2019-2, МОМГ 2019-1, ММК 2019-1, УП(м) 2019-

НПП кафедри. 

 

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту: 

- 12.02.20. доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, ОіА 

Гавриличенко Е.В., відкрита лекція за темою: «Система соціального 

страхування США та Японії». Гр. ОіОМБ 2018-1 відвідуваність - 40%. На 

занятті були присутні: заступник декана факультету та 4 НПП кафедри; 

- 05.05.20. доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, ОіА, к.е.н. 

Шаповал Г. Н., відкрите лекційне заняття за темою: «Ринок бухгалтерських та 

аудиторських послуг» (за допомогою Zoom). Гр. ОіА 2018-1 відвідуваність – 

- 12.05.20. доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, ОіА, к.е.н. 

Кизилов Г.І., відкрите лекційне заняття за темою: «Оцінка ресурсного 

потенціалу і моделювання інвестиційної привабливості суб’єкта 

господарювання» (за допомогою Zoom). Гр. ОіА 2018-1 відвідуваність – 88%. 

На занятті були присутні: завідувач та 11 НПП кафедри; 

- 13.05.20. доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, ОіА, к.е.н. 

Косяк А.П., відкрите лекційне заняття за темою: «Документальне оформлення 
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операцій щодо обліку основних засобів» (за допомогою Zoom). Гр. ОіА 2018-

1 відвідуваність – 90%. На занятті були присутні: завідувач та 13 НПП кафедри; 

- 15.05.20. доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, ОіА, к.е.н. 

Шкурко О.В.,  відкрите лекційне заняття за темою: «Облік праці, її оплати та 

соціального страхування персоналу» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ФЕБ 

2018-1, ОіОМБ 2018-1, ОіА 2018-1 відвідуваність – 79%. На занятті були 

присутні: завідувач та 8 НПП кафедри. 

 

Кафедра економіки: 

- 21.02.20. доцент кафедри економіки, к.е.н. Соболєва Г.Г., відкрита 

лекція за темою: «Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття 

господарських рішень». Гр. ЕПМГ 2016-1 відвідуваність – 100%. На занятті 

були присутні: завідувач та 4 НПП кафедри; 

- 29.04.20. доцент кафедрою економіки к.е.н. Єсіна В.О., відкрите 

лекційне заняття за темою: «Управління якістю міжнародного проекту» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. М МЕлМ 2019-1 відвідуваність – 80%. На 

занятті були присутні: завідувач та 6 НПП кафедри; 

- 30.04.20. доцент кафедри економіки к.е.н. Базецька Г.І., відкрите 

лекційне заняття за темою: «Фінансова діагностика» (за допомогою ZOOM). 

Гр. М ЕПМГ 2019-1 відвідуваність – 83%. На занятті були присутні: завідувач 

та 5 НПП кафедри; 

- 06.05.20. доцент кафедри економіки, к.е.н. Пушкар Т.А., відкрите 

лекційне заняття за темою: «» (за допомогою Zoom). Гр. ЕПМГ 2017-1 

відвідуваність – 73%. На занятті були присутні: заступник начальника НМВ з 

методичної роботи, завідувач кафедри та 8 НПП кафедри; 

- 13.05.20. доцент кафедри економіки, к.е.н. Жовтяк Г.А., відкрите 

лекційне заняття за темою: «Напрями реформування підприємств міського 

господарства» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. М ЕПМГ 2019-1 

відвідуваність – 83%. На занятті були присутні: завідувач кафедрою та 5 НПП 

кафедри. 

 

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування 

- 21.02.20. доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, 

канд. екон. наук Боровик М.В., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Людський фактор в ухваленні управлінських рішень». Гр. МОМГ 2016-1, 

МОМГ 2016-2 відвідуваність – 69%. На занятті були присутні: 4 НПП кафедри; 

- 20.05.20. доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, 

доктор наук з державного управління, професор Гайдученко С. О., відкрите 

лекційне заняття за темою: «Електронна демократія. Електронні 

адміністративні послуги» (за допомогою Zoom). Гр. М МО 2019-1 

відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: заступник декана факультету, 

завідувач та 6 НПП кафедри. А також науково-педагогічні та наукові 

працівники інших наукових та навчальних закладів. 
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Кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві: 

- 14.05.20. старший викладач кафедри управління проектами в міському 

господарстві і будівництві, к.т.н. Давідіч Н.В., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Товар як об’єкт маркетингу» (за допомогою Teams). Гр. ТТ 2019-1 

відвідуваність – 69%. На занятті були присутні: завідувач та 5 НПП кафедри; 

- 20.05.20. доцент кафедри управління проектами в міському 

господарстві і будівництві, к.т.н., доцент Косенко Н.В., відкрите лекційне 

заняття за темою: «Інструменти управління командою проекту» (за допомогою 

Teams). Гр. М УП(м) 2019-1, М УП(кн) 2019-1 відвідуваність – 100%. На 

занятті були присутні: завідувач та 7 НПП кафедри; 

- 26.05.20. доцент кафедри управління проектами в міському 

господарстві і будівництві, к.т.н. Гусєва Ю.Ю., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Моделювання бізнес-процесів в нотації BPMN» (за допомогою 

Teams). Гр. М УП(м) 2019-1, М УП(кн) 2019-1 відвідуваність – 100%. На 

занятті були присутні: завідувач та 6 НПП кафедри. 

 

Кафедра туризму готельного господарства: 

- 12.02.20. доцент кафедри Нохріна Л.А., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Нематеріальні активи підприємств індустрії туризму». Гр. МГКТС 

2016-1,-2 відвідуваність – 80%. На занятті були присутні: завідувач та 10 НПП 

кафедри; 

- 28.02.20. доцент кафедри туризму готельного господарства, к.е.н., 

доцент Радіонова О.М., відкрите лекційне заняття за темою: «Методологія 

дослідження виняткових подій». Гр. ГРС 2018-1, ГРС 2018-2, ГРС 2018-3 

відвідуваність – 79%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 7 НПП 

кафедри. 

 

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій: 

- 04.02.2020. професор комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

Литвинов А.Л., відкрита лекція за темою: «Чисельні методи розв’язання 

систем лінійних рівнянь». Гр. КН 2017-1у, КН 2016-1 відвідуваність – 78%. На 

занятті були присутні: 3 НПП кафедри; 

- 02.03.20. доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій, к.т.н., доцент Карпенко М.Ю., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Електронні таблиці, як інструмент обробки баз даних». Гр. ОіА 2017-1 

відвідуваність – 53%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 4 НПП 

кафедри. 

 

Кафедра іноземних мов: 

- 04.05.20. старший викладач кафедри іноземних мов, Юрченко Д.О., 

відкрите практичне заняття за темою: «Reisen. Die beliebtesten Urlaubsziele der 

Deutschen.» (за допомогою Teams). Гр. Філологія 2019-3(нім) відвідуваність – 

100%. На занятті були присутні: завідувач та 17 НПП кафедри; 
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- 08.05.20. старший викладач кафедри іноземних мов. Анісенко О.В., 

відкрите практичне заняття за темою: «Negotiating: dealing with conflic» (за 

допомогою Teams). Гр. МГКТС 2019 -2 відвідуваність – 92%. На занятті були 

присутні: завідувач та 11 НПП кафедри; 

- 12.05.20. викладач кафедри іноземних мов. Гнатишева О.О., відкрите 

практичне заняття за темою: «Foreign Languages in Professional Environment. 

Creating Presentations» (за допомогою Teams). Гр. Еко 2019-1 відвідуваність – 

78%. На занятті були присутні: завідувач та 9 НПП кафедри; 

- 14.05.20. доцент кафедри іноземних мов. Зубенко С.О., показове 

лекційне заняття за темою: «Neology in the system of linguistic studies» (за 

допомогою Teams). Гр. Філологія2018-1, Філологія 2018-2, Філологія 2018-3 

відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: завідувач та 17 НПП кафедри; 

- 14.05.20. старший викладач кафедри іноземних мов Остапченко В.О., 

відкрите практичне заняття за темою: «Wettervorhersage» (за допомогою 

Teams). Гр. Філологія 2019-2 відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: 

завідувач та 18 НПП кафедри; 

- 15.05.20. старший викладач кафедри іноземних мов Михайлової Т.В., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Типологічна та соціолінгвістична 

класифікація мов» (за допомогою Teams). Гр. Філол 2019-1,-2,-3 відвідуваність 

– 100%. На занятті були присутні: завідувач та 18 НПП кафедри. 

 

Факультет по роботі з іноземними студентами 

 

Кафедра історії і культурології: 

- 13.05.20. доцент кафедри історії і культурології, К.І.Н. Лисенко М.С., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Українська культура ХХ ст» (за 

допомогою Zoom). Гр. ЕП 2019-1, ЕтаОБ 2019-1, МіЕк 2019-1, ОіА 2019-1 

відвідуваність – 59%. На занятті були присутні: 4 НПП кафедри; 

- 15.05.20. доцент кафедри історії і культурології, К.І.Н. Жигло В.В., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Культура Середньовіччя та 

Відродження» (за допомогою Zoom). Гр. А 2018-1,-2,-3 відвідуваність – 100%. 

На занятті були присутні: 3 НПП кафедри. 

 

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації 

 

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності: 

- 11.02.20. доцент кафедри Бровдій А.М., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Суб’єкти цивільних правовідносин». Гр. Еко, ТЗНС, ГбтаВТ, НВДЕ, 

ЕС, СДС 2018, відвідуваність – 79%. На занятті були присутні: 4 НПП 

кафедри. 

Аналіз якості обговорення відкритих занять. Відкриті навчальні 

заняття відвідувало, в середньому, третина науково-педагогічних працівників 

(НПП) кафедр – 34% від складу НПП середньостатистичної кафедри (першому 

семестрі 2019-2020 н.р. – 28%). Відвідуваність менше 15% не зафіксована, 
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серед малочисельних кафедр відвідуваність НПП відкритих занять своїх колег 

– не менше 40%. 

З протоколів засідань кафедр, не завжди зрозуміло чому саме так чи 

інакше оцінено навчальні заняття. В підсумках таких обговорень не наведено 

рекомендації щодо удосконалення педагогічної майстерності викладачів, 

виявлених нових методичних прийомів, які, доцільно застосовувати при 

вивченні того чи іншого виду навчальної інформації в конкретній аудиторії.  

 

Середня відвідуваність студентами Університету відкритих навчальних 

занять, склала 72,5% (в першому семестрі – 67%, у 2018-2019 н.р. – 67,2%). 

Найкраще відвідують відкриті навчальні заняття викладачів 

факультетів: 

Економіки і підприємництва – 75,3%; 

Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – 78,5%; 

По роботі з іноземними студентами – 79,5%; 

Інженерних мереж та екології міст – 81,3%; 

Менеджменту – 86,5%. 
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2.3. Академічна успішність здобувачів вищої освіти 

 

Навчально-методичний відділ регулярно здійснює моніторинг 

академічної успішності здобувачів вищої освіти. Результати академічної 

успішності здобувачів за другий семестр 2019-2020 навчального року наведені 

у таблицях 2.3, 2.4. 

 

Таблиця 2.3 – Академічна успішність здобувачів вищої освіти на 

першому (бакалаврському) рівні за другий семестр 2019-2020 навчального 

року 

 

Загальне 
Всього 

студентів 

Здали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 432 381 51 50   1 65 113 203 88,19 41,2 

БУД 254 249 5 1 4   27 63 159 98,03 35,43 

IМЕМ 323 280 43 26 7 10 30 79 171 86,69 33,75 

ННІ ЕіМ 1177 1147 30 30     101 288 758 97,45 33,05 

ННІ ЕІТІ 628 589 39 26 4 9 30 130 429 93,79 25,48 

Підсумок 2814 2646 168 133 15 20 253 673 1720 94,03 32,91 

Бюджет 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 221 187 34 34     58 56 73 84,62 51,58 

БУД 190 188 2 1 1   27 59 102 98,95 45,26 

IМЕМ 217 190 27 14 4 9 27 58 105 87,56 39,17 

ННІ ЕіМ 168 168         70 52 46 100 72,62 

ННІ ЕІТІ 436 425 11 10 1   26 113 286 97,48 31,88 

Підсумок 1232 1158 74 59 6 9 208 338 612 93,99 44,32 

Контракт 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 211 194 17 16   1 7 57 130 91,94 30,33 

БУД 64 61 3   3     4 57 95,31 6,25 

IМЕМ 106 90 16 12 3 1 3 21 66 84,91 22,64 

ННІ ЕіМ 1009 979 30 30     31 236 712 97,03 26,46 

ННІ ЕІТІ 192 164 28 16 3 9 4 17 143 85,42 10,94 

Підсумок 1582 1488 94 74 9 11 45 335 1108 94,06 24,02 
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Таблиця 2.4 – Академічна успішність здобувачів вищої освіти на 

другому (магістерському) рівні за другий семестр 2019-2020 навчального року 
 

Загальне 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 84 72 12 6 3 3 24 33 15 85,71 67,86 

БУД 64 64         19 5 40 100 37,5 

IМЕМ 89 89         23 22 44 100 50,56 

ННІ ЕіМ 74 74         17 31 26 100 64,86 

ННІ ЕІТІ 241 237 4 3   1 21 43 173 98,34 26,56 

Підсумок 552 536 16 9 3 4 104 134 298 97,1 43,12 

Бюджет 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 55 53 2 1 1   21 24 8 96,36 81,82 

БУД 38 38         17 4 17 100 55,26 

IМЕМ 52 52         13 16 23 100 55,77 

ННІ ЕіМ 36 36         17 12 7 100 80,56 

ННІ ЕІТІ 180 177 3 2   1 19 38 120 98,33 31,67 

Підсумок 361 356 5 3 1 1 87 94 175 98,61 50,14 

Контракт 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 29 19 10 5 2 3 3 9 7 65,52 41,38 

БУД 26 26         2 1 23 100 11,54 

IМЕМ 37 37         10 6 21 100 43,24 

ННІ ЕіМ 38 38           19 19 100 50 

ННІ ЕІТІ 61 60 1 1     2 5 53 98,36 11,48 

Підсумок 191 180 11 6 2 3 17 40 123 94,24 29,84 
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2.4. Опитування щодо якості освіти і освітньої діяльності 

 

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освіти і освітньої 

діяльності здійснюються згідно «Положення про моніторинг стейкхолдерів 

щодо якості освіти і освітньої діяльності Харківського національного 

університету імені О.М. Бекетова».  

Опитування здобувачів вищої освіти проводяться з метою отримання 

зворотного зв’язку щодо викладання дисциплін, навчальної діяльності 

викладачів, академічної доброчесності, змісту освітніх програм тощо. У 

таблиці 2.5 наведено посилання на результати опитувань здобувачів вищої 

освіти за освітніми програмами, розміщені на сайті Університету. 

 

Таблиця 2.5 – Результати опитувань здобувачів вищої освіти 

 

Назва підрозділу Адреса сторінки сайту 
Рівень вищої освіти, 

спеціальність 

Комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій 

PowerPoint Presentation 

(kname.edu.ua)  

перший 

(бакалаврський), 

122, 126 

Розумний транспорт і 

логістика для міст 

https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/

glavnaya/osvitni-

programy/magisterskyj-riven-

osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-

dlia-mist   

 другий 

(магістерський), 275 

Управління проектами в 

міському господарстві і 

будівництві 

Освітні програми (kname.edu.ua) третій (освітньо-

науковий), 122 

Альтернативної 

електроенергетики та 

електротехніки 

Програма PhD (kname.edu.ua) третій (освітньо-

науковий), 141 

Будівельних конструкцій Третій (освітньо-науковий) рівень вищої 

освіти (kname.edu.ua) 
третій (освітньо-

науковий), 192 

 

 

 

https://knit.kname.edu.ua/images/news/kn0002/res2020.pdf
https://knit.kname.edu.ua/images/news/kn0002/res2020.pdf
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist
https://pm.kname.edu.ua/index.php/uk/main/akredytatsiia-osvitnikh-prohram
https://toe.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/prohrama-phd
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/osvitni-prohramy/2-uncategorised/101-tretij-osvitno-naukovij-riven-vishchoji-osviti
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/osvitni-prohramy/2-uncategorised/101-tretij-osvitno-naukovij-riven-vishchoji-osviti

