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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У ПЕРШОМУ СЕМЕСТРІ 2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

1 ЗОВНІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У першому семестрі 2019-2020 навчального року було акредитовано три 

освітніх програми (таблиця 1.1). 

 

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

2020 навчального року  
Рівень вищої 

освіти 
Спеціальність Освітня програма Рішення НА 

другий 

(магістерський) 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Магістральні 

електричні мережі: 

управління, 

експлуатація та 

розвиток 

Акредитувати ОП 

28.01.2020 р. 

Протокол №2(19).2.117 

другий 

(магістерський) 

122 Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні науки Акредитувати ОП  

23.12.2019 р. 

Протокол №17 

другий 

(магістерський) 

206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

Акредитувати ОП  

28.01.2020 р. 

Протокол №2(19).2.152 

 

Перелік основних рекомендацій за результатами зовнішнього аудиту: 

- посилити роль здобувачів вищої освіти у формуванні навчального плану 

та освітньої програми шляхом їх регулярної участі у засіданнях кафедри, 

присвячених удосконаленню ОП, з протокольним документуванням 

рішень та пропозицій;  

- запровадити практику ширшого залучення роботодавців як партнерів до 

процесу періодичного перегляду освітньої програми, а також інших 

процедур, що передбачають забезпечення та підвищення якості 

освітнього процесу; 

- розглянути можливість надання студентам побудови індивідуальної 

освітньої траєкторії шляхом переходу від блочного вибору дисциплін до 

вільного вибору з розумним розширенням їх переліку; 

- розробити нормативну базу та механізми визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті; 

- розробляти заходи щодо ширшого залучення здобувачів до процесу 

академічної мобільності, програм міжнародного обміну і стажування, а 

також участі в різноманітних міжнародних дослідницьких проектах; 

- сприяти залученню фахівців-практиків і роботодавців до теоретичної 

підготовки спеціалістів; 

- створити окреме положення, за яким можна регулювати конфліктні 

ситуації; 
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- забезпечити доступність до інформації щодо рейтингування діяльності 

НПП. 

 

 

2 ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1 Результати аудиту якості відкритих навчальних занять 

 

Якість відкритих занять проведених викладачами Університету. У 

першому семестрі 2019-2020 навчального року було заплановано проведення 

108 відкритих та показових занять, з них відбулося 102, два заняття як відкриті 

не відбулися, одне відкрите заняття не відбулося як показове, проведення 

трьох відкритих занять відмінено за поважних причин, одне заняття було 

проведено повторно. 

Методистами сектору моніторингу здійснено 90 відвідувань що склало 

87% від запланованих до проведення відкритих занять. Відвідування 

показових занять, як правило, здійснювалось за запрошенням кафедр – 

відвідано 77% показових занять. 

 

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, 2.2). 

Збігання результатів оцінювання занять на засіданнях кафедр з 

результатами оцінювання методистами сектора моніторингу якості 

навчального процесу складає 76% (в осінньому семестрі 2018-2019 

навчального року – 73%). 

Методистами сектору моніторингу, якість викладання оцінено вище ніж 

оцінено на засіданнях кафедр в 6% випадків, нижче – в 18% випадків. 

При проведенні 95% відкритих занять якість викладання визнана 

доброю та відмінною, 5% занять – задовільно. 

 

Таблиця 2.1 – Якість викладання відкритих навчальних занять 

викладачами Університету у першому семестрі 2019-2020 навчального року 

 
Вид навчального 

заняття 

Оцінено 

занять 
Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Лекція 70 80% 14% 6% 0% 

Практичне / 

лабораторне 

заняття 

32 81% 16% 3% 0% 

Разом 102 80% 15% 5% 0% 
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Загальна оцінка відкритих занять наводиться за даними сектору 

моніторингу якості навчального процесу. 

Серед недоліків варто зазначити, що за результатами розгляду на 

окремих кафедрах визначається тільки рівень якості викладання на відкритому 

навчальному занятті. Комплексну оцінку якості навчального заняття, коли 

окрім якості викладання оцінюються навчально-методичне, матеріально-

технічне, інформаційне забезпечення та якість організації навчального 

заняття, отримали 17% відкритих навчальних занять. 

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

94% занять, 6% занять оцінено на «задовільно». 

 

Таблиця 2.2 – Загальна оцінка якості відкритих занять, проведених у 

першому семестрі 2019-2020 навчального року 
Вид 

навчального 

заняття 

Проведено 

занять 
Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Лекція 53 58% 38% 4% 0% 

Практичне / 

лабораторне 

заняття 

32 63% 28% 9% 0% 

Разом 85 60% 34% 6% 0% 

 

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», введеного в дію наказом Ректора 

Університету №255-01 від 04.09.2019, «Положення про систему забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти», затвердженого Вченою 

радою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 27.05.2016.  

Для своєчасного доведення до НПП кафедр наказів, розпоряджень, 

положень, інформування про хід та результати контролю якості навчального 

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

Yammer працює закрита група «Сектор моніторингу якості навчального 

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

заявками додаються всі бажаючі НПП. На цей час до групи належить 51 

учасник. Розсилка найбільш важливих документів дублюється електронною 

поштою, вимоги керівних документів роз’яснюються під час особистого 

спілкування. 

Відкриті навчальні заняття відвідувала, в середньому, третина науково-

педагогічних працівників (НПП) кафедр – 28% від складу НПП 

середньостатистичної кафедри (в першому семестрі 2018-2019 н.р. – 27%). 

Найменшу увагу проведенню відкритих та показових занять приділяють 

на кафедрі Підприємництва та бізнес-адміністрування (12%) та кафедрі 

Правового забезпечення господарської діяльності (0%). 
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Серед малочисельних кафедр, найгірший стан з організацією та 

проведенням відкритих навчальних занять на кафедрі Фізики (25%). 

Відвідуваність науково-педагогічними працівниками відкритих навчальних 

занять на малочисельних кафедрах складає: 

- Вищої математики – 33%; 

- Філософії і політології – 35%; 

- Економічної теорії і міжнародної економіки – 40%; 

- Хімії та інтегрованих технологій – 45%; 

- Механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології – 50%; 

- Технології  будівельного   виробництва  і  будівельних матеріалів – 67%; 

- Теоретичної і будівельної механіки – 70%. 

На інших кафедрах, менше за середній показник по Університету, 

відвідують відкриті заняття колег викладачі кафедр: 

- Підприємництва та бізнес-адміністрування – 12% (в осінньому семестрі 

2018-2019 н.р. – 22%); 

- Менеджменту і публічного адміністрування – 15% (в осінньому семестрі 

2018-2019 н.р. – 18%); 

- Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища – 

15% (в осінньому семестрі 2018-2019 н.р. - 14%); 

- Нафтогазової інженерії і технологій – 16% (в осінньому семестрі 2018-

2019 н.р. - 20%). 

Відвідування відкритих начальних занять та аналіз витягів з протоколів 

засідань кафедр, показали, що на обговореннях відкритих занять науково-

педагогічні працівники кафедр: 

- не використовують певні, усталені методики чи схеми аналізу якості 

навчальних занять; 

- надають перевагу якісним оцінкам, кількісні критерії не застосовуються; 

- не оцінюють навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне 

забезпечення та якість організації навчального заняття; 

- недоліки, виявлені методистами сектору моніторингу, не розглядають – 

рішення щодо їх усунення не приймаються. 

З протоколів засідань кафедр незрозуміло, чому саме так оцінено 

навчальні заняття. В підсумках обговорень відсутні рекомендації щодо 

удосконалення педагогічної майстерності викладачів, виявлених нових 

методичних прийомів, які доцільно застосовувати при вивченні того чи іншого 

виду навчальної інформації в конкретній аудиторії. Протоколи таких засідань 

не завжди можуть слугувати підставою для тих чи інших адміністративних дій.  

Не зважаючи на вжиті заходи частина кафедр не виконує існуючі вимоги 

щодо організації та проведення відкритих навчальних занять. В повному обсязі 

не дотримуються «Рекомендацій щодо порядку обговорення відкритих 

занять», затверджених розпорядженням Ректора Університету №50 від 

осінньому семестрі 2019/2020 навчального року» на кафедрах: 

- Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів; 



5 
 

- Земельного адміністрування та геоінформаційних систем; 

- Водопостачання, водовідведення і очищення вод; 

- Нафтогазової інженерії і технологій; 

- Вищої математики; 

- Електричного транспорту; 

- Фізики; 

- Систем електропостачання та електроспоживання міст; 

- Світлотехніки і джерел світла; 

- Фізичного виховання і спорту; 

- Підприємництва та бізнес-адміністрування; 

- Менеджменту і публічного адміністрування; 

- Управління проектами в міському господарстві і будівництві; 

- Комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 

- Туризму і готельного господарства; 

Не проводили у першому та не запланували проведення у другому 

семестрі навчального року проведення показових навчальних занять кафедри: 

1. Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва: 

- Міського будівництва; 

- Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища; 

- Дизайну та образотворчого мистецтва. 

2. Будівельний факультет: 

- Земельного адміністрування та геоінформаційних систем; 

- Будівельних конструкцій. 

3. Факультет інженерних мереж та екології міст: 

- Нафтогазової інженерії і технологій. 

4. Факультет транспортних систем та технологій: 

- Фізики. 

5. Факультет електропостачання і освітлення міст: 

- Альтернативної електроенергетики та електротехніки. 

6. Факультету економіки та підприємництва: 

- Підприємництва та бізнес-адміністрування; 

- Економіки. 

7. Факультет менеджменту: 

- Управління проектами в міському господарстві і будівництві; 

- Туризму і готельне господарства. 

8. Факультету по роботі з іноземними студентами: 

- Історії і культурології. 

9. Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації: 

- Правового забезпечення господарської діяльності. 

На виконання розпорядження Ректора Університету №50 від 13.09.2019 

«Про проведення відкритих занять та ректорського контролю в осінньому 

семестрі 2019/2020 навчального року» своєчасно, відповідно до встановлених 

вимог та зразків, надали графіки проведення відкритих занять факультети: 

- Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва; 
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- Економіки та підприємництва; 

- Електропостачання і освітлення міст. 

Більшість деканатів надало графіки проведення відкритих занять із 

запізненням та/або з помилками. Від деканату Менеджменту отримано графіки 

лише в електронному вигляді, підписаного та затвердженого графіку не 

надійшло. Останніми надійшли графіки з Факультету по роботі з іноземними 

студентами та Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої 

кваліфікації. 

 

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 архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного 

середовища:  

- 11.11.19. доцент Новгородов В.Є. (кафедра архітектури будівель і 

споруд та дизайну архітектурного середовища), відкрите практичне заняття за 

темою: «Архітектурно-планувальне рішення громадського центру селища на 

4-6 тис. мешканців». Гр. А 2017-3, відвідуваність – 75%. На занятті були 

присутні 4 НПП кафедри. 

 

Кафедра основ архітектурного проектування: 

- 22.10.19. старший викладач Богданова В.О. (кафедра Основ 

архітектурного проектування), відкрите лекційне заняття за темою: 

«Стародавня архітектура містобудування і мистецтво Китаю». Гр. А 2019-1,-

2,-4р, відвідуваність – 74%. На занятті були присутні: заступник декана 

факультету АДОМ, завідувач кафедри та 3 НПП кафедри; 

- 06.11.19. доцент Любченко М.А. (кафедра Основ архітектурного 

проектування), відкрите лекційне заняття за темою: «Проекційне креслення. 

Методи геометричного та комп’ютерного моделювання об’єктів». Гр. ТЗНС 

2019-1, відвідуваність – 88%. На занятті були присутні: заступник декану 

факультету АДОМ та 4 НПП кафедри; 

- 29.11.19. старший викладач Радченко А.О. (Кафедра основ 

архітектурного проектування), відкрите практичне заняття за темою: 

«Побудова тіней архітектурних об’єктив». Гр. А 2019-1, відвідуваність - 90% 

(два студенти запізнилися на 30 хвилин). На занятті були присутні: завідувач 

кафедри та 2 НПП кафедри. 
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Будівельний факультет 

 

Кафедра технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів: 
- 21.10.19. доцент Якіменко О.В. (кафедра Технології будівельного 

виробництва і будівельних матеріалів), відкрите лекційне заняття за темою: 

«Землерийне-транспортні, землерийні машини та машина для ущільнення 

ґрунтів». Гр. МБГ 2018-1у, МБГ 2018-2у, МБГ 2017-1, МБГ 2017-2, ЦІ ВВ 

2018-1у, ЦІ ТГВ 2018-1у, ЦІ ВВ 2017-1, ЦІ ТГВ 2017-1, відвідуваність – 41%. 

На занятті були присутні: заступник декана факультету АДОМ, завідувач 

кафедри та 4 НПП кафедри; 

- 22.10.19. завідувач кафедри д.т.н. професор Кондращенко О.В. 

(кафедра Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів), 

показове лекційне заняття за темою: «Сучасні види конструкційних елементів, 

що використовують для опорядження». Гр. М ДАС 2019-1, М АБіС 2019-1, 

МнАБіС 2019-1. Відвідуваність склала 82%. На занятті були присутні: 8 НПП 

кафедри; 

- 12.11.19. старший викладач, к.т.н. Супрун О.Ю. (кафедра технології 

будівельного виробництва і будівельних матеріалів), відкрите лекційне 

заняття за темою: «Технологія виконання кам’яної кладки стін». Гр. А 2016-

1,-2,-3,-4, відвідуваність – 38%. На занятті були присутні: завідувач та 5 НПП 

кафедри. 

 

Кафедра Механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології: 

- 11.10.19. завідувач кафедри Кічаєва О.В. (кафедра Механіки ґрунтів, 

фундаментів та інженерної геології), показова лекція за темою: «Форми 

деформації споруд як результат їх сумісної роботи з основою». Гр. ПЦБ 2016-

1, ПЦБ 2017-1у, відвідуваність – 55%. На занятті були присутні: 3 НПП 

кафедри. 

 

Кафедра Будівельних конструкцій: 

- 19.10.19. асистент Кулаков О.Ю. (кафедра Будівельних конструкцій), 

відкрите практичне заняття за темою: «Розрахунок та конструювання 

підсилення залізобетонних монолітних плит перекриття нарощуванням 

перерізу». Гр. М ПЦБ 2019-2, відвідуваність – 56%. На занятті були присутні: 

3 НПП кафедри; 

- 23.10.19. доцент Рапіна К.О. (кафедра Будівельних конструкцій), 

навчальна дисципліни «Залізобетонні конструкції», відкрите практичне 

заняття не відбулось, гр. ЦІ ВВ 2017-1, ЦІ ТГВ 2017-1 (факультет Інженерних 

мереж та екології міст). 

 

Кафедра земельного адміністрування і геоінформаційних систем: 

- 05.11.19. асистент, к.т.н. Кухар М.А. (кафедра Земельного 

адміністрування і геоінформаційних систем), відкрите лабораторне заняття за 
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темою: «Прив’язка до пунктів геодезичної мережі». Гр. ГКЗ 2018-2, 

відвідуваність – 60%. На занятті були присутні: 7 НПП кафедри; 

- 27.11.19. доцент, к.т.н. Поморцева О.Є. (кафедра Земельного 

адміністрування і геоінформаційних систем), відкрита лекція за темою: 

«Побудова ЕR- діаграм предметної області». Гр. ГКЗ 2017-1, 2018 -1у, 

відвідуваність – 45%. На занятті були присутні: декан факультету, завідувач 

кафедри та 4 НПП кафедри. 

 

Факультет інженерних мереж та екології міст 

 

Кафедра вищої математики: 
- 07.04.19. асистент Довгаль О.П. (кафедра Вищої математики), відкрите 

практичне заняття за темою: «Похідна. Дотична і нормаль до графіка функції. 

Техніка диференціювання різних класів функцій». Гр. МіЕк 2019-1, 

відвідуваність - 64%. На занятті були присутні: 3 НПП кафедри; 

- 27.11.19. доцент, к.ф.м.н. Ламтюгова С.М. (кафедра Вищої 

математики), відкрита лекція за темою: «Застосування похідної функції». Гр. 

НІіТ 2019-1, НІіТ 2019-2, відвідуваність – 79%. На занятті були присутні: 

3 НПП кафедри. 

 

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод: 
- 07.10.19. старший викладач Галкіна О.П. (кафедра Водопостачання, 

водовідведення і очищення вод), відкрита лекція за темою: «Гідрологія озер». 

Гр. Еко 2017-1, відвідуваність – 73%. На занятті були присутні: заступник 

декана факультету та 4 НПП кафедри; 

- 21.10.19. доцент Благодарна Г.І. (кафедра Водопостачання, 

водовідведення та очищення вод), відкрите лекційне заняття за темою: 

«Водоприймальні ковши, їх призначення, гідравліка та розрахунок». Гр. ЦІ ВВ 

2018-1у, ЦІ ТГВ 2017-1, відвідуваність – 47%. На занятті були присутні: 

заступник декана факультету та 3 НПП кафедри; 

- 24.10.19. доцент Шевченко Т.О. (кафедра Водопостачання, 

водовідведення та очищення вод), відкрите лекційне заняття за темою: 

«Параметри насосних станцій. Розташування насосних агрегатів». Гр. ГТ 

2017-1у(6/6), ГТ 2016-1 (5/6) відвідуваність – 92%. На занятті були присутні: 

декан, заступники декана факультету та 5 НПП кафедри. 

 

Кафедра хімії та інтегрованих технологій: 

- 24.10.19. доцент Панайотова Т.Д. (кафедра Хімії та інтегрованих 

технологій), відкрите лекційне заняття за темою: «Дисоціація води. Водневий 

показник (рН), Буферні розчини. Гідроліз солей». Гр. Еко 2019-1(23/26), ТЗНС 

2019-1, відвідуваність – 91%. На занятті були присутні: декан факультету та 3 

НПП кафедри; 

- 14.11.19. доцент Нестеренко С.В. (кафедра Хімії та інтегрованих 

технологій), відкрите лекційне заняття за темою: 3.1 «Окислювально-
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відновлювальні реакції», 3.2 «Метали. Хімічні джерела електричного струму. 

Акумулятори». Гр. МБГ 2019-1, ПЦБ 2019-1, ПЦБ 2019-3р, НІіТ 2019-1, НІіТ 

2019-2, ЦІ 2019-1, відвідуваність – 81,5%. На занятті були присутні: завідувач 

кафедри та 2 ННП кафедри; 

- 15.11.19. доцент, к.хім.н., доцент Зайцева І.С. (кафедра Хімії та 

інтегрованих технологій), відкрите лекційне заняття за темою: «Вуглеводи». 

Гр. ГРС 2019-1,-2,-3,-4 відвідуваність – 77%. На занятті були присутні: декан 

факультету, завідувач кафедри та 5 НПП кафедри. 

 

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій: 

- 18.10.19. старший викладач Слатова О.М. (кафедра Нафтогазової 

інженерії та технологій), відкрите практичне заняття за темою: «Устрій та 

розрахунок систем газопостачання». Гр. ПЦБ 2016-1, відвідуваність – 53%. На 

занятті були присутні: 5  НПП кафедри; 

- 19.10.19. доцент Капцова Н.І. (кафедра Нафтогазової інженерії та 

технології), відкрите лекційне заняття за темою: «Класифікація систем 

кондиціювання та вентиляції приміщень». Гр. ПЦБ 2017-1у, ПЦБ 2016-1, ЦІ 

ТГВ 2017-1у, ЦІ ВВ 2016-1, ЦІ ТГВ 2016-1 відвідуваність – 54%. На занятті 

були присутні: декан, два заступника декана факультету, завідувач кафедри та 

3 НПП кафедри; 

- 01.11.19. д.т.н., професор Ільченко Б.С. (кафедра Нафтогазової 

інженерії та технології), відкрите лекційне заняття за темою: «Регулювання 

режимів роботи лопастних компресорів і насосів». Гр. ЦІ ТГВ 2017-1у, ЦІ ТГВ 

2016-1, відвідуваність – 61%. На занятті були присутні: декан, заступник 

декана факультету та 3 НПП кафедри. 

 

Факультет транспортних систем та технологій 

 

Кафедра електричного транспорту: 

- 18.10.19. доцент Шавкун В.М. (кафедра Електричного транспорту), 

відкрите лекційне заняття за темою: «Основи теорії надійності міського 

електротранспорту». Гр. ЕТ 2017-1у, СТ 2017-1у, ЕТ 2016-1 відвідуваність – 

39%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 5 НПП кафедри; 

- 29.10.19. старший викладач Козлова О.С. (Кафедра електричного 

транспорту), відкрите практичне заняття за темою: «Методика розрахунку 

кількості постів, ліній для технічного обслуговування ремонту та 

діагностування електротранспорту». Гр. ЕТ 2017-1у, відвідуваність – 65%. На 

занятті були присутні: завідувач кафедри та 4 НПП кафедри; 

- 29.10.19. доцент, к.т.н. Сорока К.О. (Кафедра електричного 

транспорту), відкрита лекція за темою: «Передача інформації в комп’ютерних 

мережах». Гр. М ЕТ2019-1, М СТ2019-1 відвідуваність – 39%; 

- 22.11.19. доцент, к.т.н. Ліньков В.В. (кафедра електричного 

транспорту), відкрите лекційне заняття за темою: «Технологічні процеси 
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відновлювання деталей зварюванням та наплавленням». Гр. М СТ 2019-1 

відвідуваність – 38%. На занятті були присутні: завідувач та 2 НПП кафедри; 

- 31.10.19. професор, Д.Т.Н. Павленко Т.П. (Кафедра електричного 

транспорту), показове лекційне заняття за темою: «Електричні дугові 

установки». Проведено тематичну лекцію-презентацію. Наведено цікаві 

приклади застосування навчальної інформації, презентацію розроблено 

якісно, доречно використано фрагменти навчальних фільмів. Гр. М СТ2019-1 

відвідуваність – 40%. На занятті були присутні: декан факультету, завідувач 

кафедри та 11 НПП кафедри; 

- 03.11.19. асистент Костенко І.О. (кафедра електричного транспорту), 

відкрите практичне заняття за темою: «Принципи роботи та основні різновиди 

зварювальних апаратів». Гр. М СТ 2019-1 (13/21) відвідуваність – 62%. На 

занятті були присутні: 3 НПП кафедри; 

- 06.11.19. доцент, к.т.н. Зубенко Д.Ю. (кафедра електричного 

транспорту), відкрите лекційне заняття за темою: «Випробування електричних 

пристроїв за допомогою тепловійної камери та обробка результатів 

випробувань нейронними мережами». Гр. СА 2017-1у, відвідуваність – 83%. 

 

Кафедра транспортних систем і технологій: 

- 17.10.19. професор Гюлєв Н.У. (кафедра Транспортних систем і 

технологій), показова лекція за темою: «Логістичний підхід до управління 

матеріальними потоками в сфері виробництва». Гр. ТТ 2016-1,-2, ТТ 2017-1у, 

відвідуваність – 44%. На занятті були присутні: 8 НПП кафедри; 

- 17.10.19. доцент Ткаченко І.О. (кафедра Транспортних систем і 

технологій), відкрита лекція за темою: «Повітряний транспорт». Гр. ТТ 2019-

1, відвідуваність – 76%. На занятті були присутні: 7 НПП кафедри; 

- 18.10.19. асистент Самчук Г.О. (кафедра Транспортних систем і 

технологій), відкрите практичне заняття за темою: «Розв’язання транспортної 

задачі лінійного програмування розподільчим методом». Гр. МОМГ 2018-1, 

відвідуваність – 84%. На занятті були присутні: 6 НПП кафедри; 

- 29.10.19. асистент Бугайов І.С. (Кафедра Транспортних систем і 

логістики), відкрите практичне заняття за темою: «Гальмівні властивості 

транспортних засобів». Гр. ТТ 2018-1 (13/16) відвідуваність – 81%. На занятті 

були присутні: 3 НПП кафедри. 

 

Кафедра теоретичної і будівельної механіки: 

- 20.11.19. доцент, к.т.н. Середа Н.В. (Кафедра теоретичної і будівельної 

механіки), відкрите практичне заняття за навчальною дисципліною: «Опір 

матеріалів». Гр. ПЦБ 2018-1, ПЦБ 2018-3р, відвідуваність – 55%. На занятті 

були присутні: 8 НПП кафедри; 

- 25.10.19. доцент Чупринін О.О. (кафедра Теоретичної і будівельної 

механіки), відкрита лекція за темою: «Метод скінчених елементів». Гр. ПЦБ 

2018-1у, ПЦБ 2018-2у, ПЦБ 2017-1, ЦІ ВВ 2018-1у, ЦІ ТГВ 2018-1у, ЦІ ВВ 
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2017-1, ЦІ ТГВ 2017-1, відвідуваність –39%. На занятті були присутні: 

завідувач кафедри та 5 НПП кафедри. 

 

Кафедра фізики: 

- 07.10.19. доцент Назаренко Є.І. (кафедра Фізики), відкрита лекція за 

темою: «Молекулярна фізика і термодинаміка». Гр. НІіТ 2019-1, НІіТ 2019-2, 

відвідуваність – 68%. Науково-педагогічних працівників кафедри та 

представників деканату на занятті не було, час проведення відкритого заняття 

перенесено; 

- 17.10.19. доцент Назаренко Є.І. (кафедра Фізики), відкрита лекція 

(повторно) за темою: «Електричне поле у речовині». Гр. Ліс 2019-1у, СПГ 

2019-1у, відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: завідувач кафедри 

та 2 НПП кафедри. 

 

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

- 10.10.19. доцент Абракітов В.Е. (кафедра Охорони праці та безпеки 

життєдіяльності), відкрита лекція за темою: «Розслідування нещасних 

випадків на виробництві». Гр. М ГіС 2019-1, М ЗУК 2019-1, відвідуваність – 

84%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 5 НПП кафедри; 

- 05.11.19. доцент Мороз М.О. (кафедра охорони праці та безпека 

життєдіяльності), відкрите практичне заняття за темою: «Розрахунок часу 

евакуації людей у випадку надзвичайних ситуацій». Гр. М СТ 2019-1, 

відвідуваність – 86%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 5 НПП 

кафедри. 

 

Факультет електропостачання і освітлення міст 

 

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст: 

- 28.10.19. професор кафедри, д.ф.-м.н., професор Рой В. Ф. (кафедра 

Систем електропостачання та електроспоживання міст), показова лекція за 

темою: «Принципи та пристрої захисту обладнання високовольтних 

електричних мереж від перенапруги». Гр. ЕСЕ 2017-1у, ЕСЕ 2017-2у, СДС 

2017-1у, ЕСЕ 2016-1, СДСа 2016-1 відвідуваність – 39% . На занятті були 

присутні: завідувач кафедри та 2 НПП кафедри. 

- 08.10.19. доцент кафедри, к.т.н., доцент Рожков П.П. (кафедра Систем 

електропостачання та електроспоживання міст), відкрита лекція за темою: 

«Моделі надійності». Гр. М ЕСЕ 2019-1,-2, М МЕлМ 2019-1 відвідуваність – 

38%. На занятті були присутні: заступник декана факультету, завідувач 

кафедри та 3 НПП кафедри. 

 

Кафедра світлотехніки і джерел світла 

- 16.10.19. професор Говоров П.П. (кафедра Світлотехніки і джерел 

світла), показова лекція за темою: «Конфігурація простих електричних 
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мереж». Гр. СДС 2018-1у, СДС 2017-1 відвідуваність – 86%. На занятті були 

присутні: 6 НПП кафедри. 

- 08.11.19. доцент кафедри, к.т.н., доцент Литвиненко А.С. (кафедра 

Світлотехніки і джерел світла), відкрите лекційне заняття за темою: «Побудова 

світильників перевідбитого світла». Гр. СДС 2017-1у, СДСа 2016-1 

відвідуваність – 49%. На занятті були присутні: 3 НПП кафедри. 

 

Кафедра фізичного виховання і спорту: 

- 07.10.19. старший викладач Смоляков Д.О. (кафедра Фізичного 

виховання і спорту), відкрите практичне заняття за темою: «Волейбол. 

Удосконалення передачі м’яча двома руками і знизу». Гр. Волейбол 

відвідуваність – 82%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 2 НПП 

кафедри. 

- 28.11.19. старший викладач Кравчук Є.В. (кафедра фізичного 

виховання і спорту), відкрите практичне заняття за темою: «Баскетбол». 

Зведена група 1-2 курсів. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 6 

НПП кафедри. 

 

Факультет економіки і підприємництва 

 

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту: 

- 23.10.19. професор Ілляшенко О.В. (кафедра Фінансово-економічної 

безпеки, обліку і аудиту), показова лекція за темою: «Облік власного 

капіталу». Гр. ЕтаОБ 2017-1, ЕтаОБ 2017-2 відвідуваність – 49%. На занятті 

були присутні: заступник декана факультету, 3 НПП кафедри; 

- 15.10.19. доцент Власова О.Є. (кафедра Фінансово-економічної 

безпеки, обліку і аудиту), відкрита лекція за темою: «Система обліку та 

калькулювання за повними та неповними затратами». Гр. ОіА 2016-1 

відвідуваність – 62%. На занятті були присутні: декан факультету, завідувач 

кафедри та 4 НПП кафедри; 

- 16.10.19. старший викладач Кравцова С.В. (кафедра Фінансово-

економічної безпеки, обліку і аудиту), відкрите практичне заняття за темою: 

«Облік необоротних матеріальних активів». Гр. МоОіА 2019-1 відвідуваність 

– 75%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та шість НПП кафедри; 

- 28.10.19. доцент, к.е.н. Андренко О.А. (кафедра Фінансово-економічної 

безпеки, обліку і аудиту), відкрите лекційне заняття за темою: «Облік операцій 

з кредитування». Гр. ОіА 2016-1 відвідуваність – 75%. На занятті були 

присутні: 5 НПП кафедри; 

- 30.10.19. доцент, к.е.н. Лелюк Н.Є. (кафедра Фінансово-економічної 

безпеки, обліку і аудиту), відкрита лекція за темою: «Бюджет і бюджетна 

система». Гр. ЕПМГ2017-1, ОіА2017-1, ОіОМБ2017-1, ФЕБ2017-1 

відвідуваність:  перша година лекції – 78%, друга  година лекції – 70%. На 

занятті були присутні: 9 НПП кафедри; 
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- 30.10.19. асистент Конопліна О.О. (кафедра Фінансово-економічної 

безпеки, обліку і аудиту), відкрите практичне заняття за темою: «Облік 

виробничих засобів та інших оборотних активів. Облік поточної дебіторської 

заборгованості». Гр. ОіА 2017-1 відвідуваність – 69%. На занятті були 

присутні: 6 НПП кафедри; 

- 06.11.19. доцент, к.е.н. Спіцина Н.В. (кафедра Фінансово-економічної 

безпеки, обліку і аудиту), відкрите лекційне заняття за темою: «Консолідація 

фінансової звітності на ату створення групи компаній». Гр. М ОіА 2019-1 

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

- 07.11.19. старший викладач Родченко С.С. (кафедра Фінансово-

економічної безпеки, обліку і аудиту), відкрите практичне заняття за темою: 

«Бюджет і бюджетна система». Гр. ОіА 2017-1 відвідуваність – 88%. На занятті 

були присутні: заступник декана факультету, 3 НПП кафедри. 

- 12.11.19. асистент Філатова І.О. (кафедра Фінансово-економічної 

безпеки, обліку і аудиту), відкрите практичне заняття за темою: «Технології 

роботи з науковими статтями та авторефератами дисертацій». Гр. ОіА 2016-1 

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

- 19.11.19. доцент Чех Н.О. (кафедра Фінансово-економічної безпеки, 

обліку і аудиту), відкрита лекція за темою: «Мотивація персоналу в контексті 

забезпечення кадрової безпеки підприємства». Гр. ФЕБ 2017-1 відвідуваність 

– 100%. На занятті були присутні: 4 НПП кафедри; 

- 19.11.19. старший викладач Краївська І.А. (кафедра фінансово-

економічної безпеки, обліку і аудиту), відкрита лекція за темою: «Облік у 

бюджетних установах». Гр. ОіА 2016-1 відвідуваність – 59%. На занятті були 

присутні: завідувач та 4 НПП кафедри. 

 

Кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування: 

- 01.11.19. доцент, к.е.н. Покуца І.В. (кафедра Підприємництва та бізнес-

адміністрування), відкрита лекція за темою: «Аналіз фінансової діяльності 

підприємства». Гр. ЕтаОБ 2019-1 відвідуваність – 85%. На занятті були 

присутні: 3 НПП кафедри; 

- 14.11.19. старший викладач Дріль Н.В. (кафедра підприємництва да 

бізнес адміністрування), відкрите практичне заняття за темою: «Матриці БКГ 

та Мак-Кінсі». Гр. ЕтаОБ 2016-1 відвідуваність – 63%. На занятті були 

присутні: завідувач та 4 НПП кафедри. 

 

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності: 

- 04.11.19. доцент, к.ю.н. Довбій С.П., (кафедра Правового забезпечення 

господарської діяльності), відкрите лекційне заняття за темою: «Загальні 

засади реалізації соціальних та громадянських прав людини». Гр. ЕП 2019-1, 

ЕтаОБ 2019-1, МіЕк 2019-1, ОіА 2019-1 відвідуваність – 77%. На занятті були 

відсутні НПП кафедри та представники деканату. 

 

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки: 
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- 08.11.19. доцент, к.е.н. Островський І.А. (кафедра Економічної теорії 

та міжнародної економіки), відкрите лекційне заняття за темою: 

«Монопольний ринок». Гр. ЕП 2019-1, ОіА 2019-1, МіЕк 2019-1 відвідуваність 

– 93%. На занятті були присутні: заступник декана факультету та 3 НПП 

кафедри. 

- 21.11.19. професор, д.е.н. Бервено О.В. (кафедра економічної теорії та 

міжнародної економіки), відкрите лекційне заняття за темою: 

«Макроекономічна нестабільність та економічний розвиток». Гр. ЕП 2019-1, 

ОіА 2019-1, МіЕк 2019-1 відвідуваність – 98%. На занятті були присутні: 

заступник декана факультету та 5 НПП кафедри. 

 

Факультет Менеджменту 

 

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування: 

- 17.10.19. доцент Гнатенко М.К. (кафедра Менеджменту і публічного 

адміністрування), відкрите лекційне заняття за темою: «PR-технології». 

Підгрупи МОМГ 2017-2, ПУіА 2017-1 (28/31) відвідуваність – 90%. На занятті 

були присутні: 4 НПП кафедри; 

- 23.10.19. доцент Шевченко В.С. (кафедра Менеджменту і публічного 

адміністрування), відкрите лекційне заняття за темою: «Організація як 

загальна функція менеджменту». Гр. МОМГ 2018-1, МГКТС 2018-1, УП(М) 

2018-1 ЛОГІС 2018-1 відвідуваність – 63%. На занятті були присутні: 

заступник декана факультету та 4 НПП кафедри; 

- 29.10.19. доцент, к.е.н. Колесник Т.М. (кафедра Менеджменту і 

публічного адміністрування), відкрите практичне заняття за темою: 

«Узагальнюючі статистичні величини». Гр. ТУР 2018-3 відвідуваність: перша 

година заняття – 77%, друга  година заняття – 60%. На занятті були присутні: 

завідувач кафедри та 4 НПП кафедри; 

- 31.10.19. професор, д.е.н. Кондратенко Н.О. (кафедра Менеджменту і 

публічного адміністрування), відкрите лекційне заняття за темою: «Аналіз 

рядів розподілення». Гр. ТУР 2018-1, ТУР 2018-2,ТУР 2018-3 відвідуваність – 

37%. На занятті були присутні: заступник декана факультету та 3 НПП 

кафедри; 

- 12.11.19. доцент, к.е.н. Волкова М.В. (кафедра Менеджменту і 

публічного адміністрування), відкрите лекційне заняття за темою: «Методи 

калькулювання собівартості продукції». Гр. МОМГ 2016-1,-2, ЕтаОБ 2016-1 

відвідуваність – 63%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 5 НПП 

кафедри; 

- 14.11.19. професор, д.н. держ. управ. Чернов С.І. (кафедра 

Менеджменту і публічного адміністрування), відкрите лекційне заняття за 

темою: «Реформа місцевого самоврядування». Гр. ПУіА 2019-1,-2 

відвідуваність – 64%. На занятті були присутні: заступник декану факультету, 

завідувач кафедри та 4 НПП кафедри; 
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- 28.11.19. доцент Плотницька І.С., (кафедра Менеджменту і публічного 

адміністрування), відкрита лекція за темою: «Форми та способи виходу 

організації на зовнішній ринок». Гр. МОМГ 2016-1, МГКТС 2016-2 

відвідуваність – 80%. На занятті були присутні: 5 НПП кафедри. 

 

Кафедра прикладної математики і інформаційних технологій: 

- 08.10.19. професор, д.т.н, професор Зайцев В.Є. (кафедра Прикладної 

математики і інформаційних технологій), показове лекційне заняття за темою: 

«Методологія наукових досліджень». Гр. М СІНЖ 2019-1 відвідуваність – 

38%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 5 НПП кафедри; 

- 03.10.19. асистент Сенчук Т.С. (кафедра Прикладної математики і 

інформаційних технологій), відкрите практичне заняття за темою: «Поняття 

алгоритму та блок-схеми». Гр. УП (КН) 2019-1 відвідуваність – 80%. На 

занятті були присутні: завідувач кафедри та 7 НПП кафедри; 

- 29.10.19. асистент Гавриленко І.О. (кафедра Прикладної математики і 

інформаційних технологій), відкрите практичне заняття за темою: «Локальні 

системи організації документообігу в проектувальній діяльності: Автоматичне 

створення розсилок за допомогою функції злиття документів у текстовому 

редакторі MS Word». Гр. ІСТ 2019-1 відвідуваність – 90%. На занятті були 

присутні: завідувач кафедри та 3 НПП кафедри. 

 

Кафедра іноземних мов: 

- 04.10.19. доцент Крохмаль А.М. (кафедра Іноземних мов), відкрите 

лекційне заняття за темою: «Фонетика англійської мови». Гр. Філол 2019-1,-

2,-3 відвідуваність – 83%. На занятті були присутні: заступник декана 

факультету, завідувач кафедри та 6 НПП кафедри; 

- 10.10.19. старший викладач Стародубцева Л.Г. (кафедра Іноземних 

мов), відкрите практичне заняття за темою: «Минулі часи (англійська мова), 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». Підгрупа ТУР 2019 відвідуваність – 82%. На 

занятті були присутні: 7 НПП кафедри; 

- 22.10.19. старший викладач Бойко С.М. (кафедра Іноземних мов), 

відкрите практичне заняття за темою: «Харківський національний університет 

імені О.М. Бекетова». Гр. ЕТ 2019-1, ЕСЕ 2019-1, НВДЕ 2019-1, СДС 2019-1 

відвідуваність – 80%. На занятті були присутні: 10 НПП кафедри; 

- 20.11.19. старший викладач Гаврилова О.В. (кафедра Іноземних мов), 

відкрите практичне заняття за дисципліною: «Англійська мова». Гр. ЕтаОБ19-

1, відвідуваність – 73%. На занятті були присутні: 10 НПП кафедри; 

- 04.11.19. доцент Осінська М.С. (кафедра іноземних мов), відкрите 

лекційне заняття за темою: «Вивчення перекладу як реального процесу». Гр. 

Філол 2018-1,-2,-3 (26/30), відвідуваність – 87%. На занятті були присутні: 

завідувач та 9 НПП кафедри; 

- 11.11.19. старший викладач Пряницька В.Б. (кафедра Іноземних мов), 

відкрите практичне заняття за темою: «Careers in Architecture». Гр. А 2019-2, 
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відвідуваність – 82%. На занятті були присутні: заступник декану факультету, 

завідувач та 9 НПП кафедри; 

- 27.11.19. доцент Моштаг Є.С. (кафедра Іноземних мов), відкрите 

практичне заняття за темою: «PREPARING A PRESENTATION FOR A 

SCIENTIFIC CONFERENCE». Гр. Аспіранти - 2019, відвідуваність – 83%. На 

занятті були присутні: завідувач та 17 НПП кафедри. 

 

Кафедра туризму і готельного господарства: 

- 09.10.19. доцент Поколодна М.М. (кафедра Туризму і готельного 

господарства), відкрите лекційне заняття за темою: «Екскурсійна теорія». Гр. 

МГКТС 2016-1,-2 відвідуваність - 83%. На занятті були присутні: 8 НПП 

кафедри; 

- 07.10.19. доцент Соколенко А.С. (кафедра Туризму і готельного 

господарства), відкрите лекційне заняття за темою: «Класифікація закладів 

ресторанного господарства. Типи підприємств ресторанного господарства та 

їх характеристики». Гр. ТУР 2017-1, ТУР 2017-2, ТУР 2017-3, ГРС2017-1, ГРС 

2017-2, ГРС 2017-3 відвідуваність – 51%. На занятті були присутні: десять 

НПП кафедри; 

- 25.10.19. старший викладач Козлова А.О., (кафедра Туризму і 

готельного господарства), відкрите лекційне заняття за темою: «Ресторанний 

бізнес: Концепція; Розвиток; Класифікація». Гр. ТУР 2019-1,-2,-3,-4 

відвідуваність – 61%. На занятті були присутні: заступник декана та 7 НПП 

кафедри; 

- 24.10.19. старший викладач Тонкошкур М.В. (кафедра Туризму і 

готельного господарства), відкрите лекційне заняття за темою: 

«Характеристика туристських ресурсів і екскурсійні програми Тунісу». Гр. 

ТУР 2019-1,-2,-3,-4 (78/98) відвідуваність – 80%. На занятті були присутні: 

завідувач кафедри та 7 НПП кафедри. 

 

Кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві: 

- 11.10.19. доцент Старостіна А.Ю. (кафедра Управління проектами в 

міському господарстві і будівництві), відкрите лекційне заняття за темою: 

«Управління часом та ресурсами муніципальних і державних проектів і 

програм, контролювання їх виконання». Гр. М УП (кн) 2019-1, М УП (м) 2019-

1 відвідуваність – 75%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 2 НПП 

кафедри; 

- 27.11.19. доцент, к.е.н. Кадикова І.М. (кафедра управління проектами в 

міському господарстві і будівництві), відкрита лекція за темою: «Аналіз й 

оцінка результатів моделювання проекту». Гр. М УП(кн) 2019-1, М УП(м) 

2019-1 відвідуваність – 50%. На занятті були присутні: завідувач та 2 НПП 

кафедри; 

- 08.11.19. доцент, к.е.н. Мущинська Н.Ю. (кафедра Управління 

проектами в міському господарстві і будівництві), відкрите лекційне заняття 

за темою: «Оцінювання персоналу в організації». Гр. ЛОГІС 2017-1, МГКТС 
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2017-1, МГКТС 2017-2, МОМГ 2017-1, МОМГ 2017-2, ПУіА 2017-1 

відвідуваність – 15%. На занятті були присутні: заступник декану факультету, 

завідувач кафедри та 3 НПП кафедри. 

 

Факультет по роботі з іноземними студентами 

 

Кафедра філософії і політології: 

- 15.11.19. старший викладач, к.філософ.н. Михайлова І.О. (кафедра 

Філософії і політології), відкрите практичне заняття за темою: «Свідомість, її 

походження та сутність». Гр. Еко 2017-1 відвідуваність – 53%. На занятті були 

присутні: 3 НПП кафедри; 

- 21.11.19. доцент, к.філософ.н. Радіонова Л.О. (кафедра Філософії і 

політології), відкрите лекційне заняття за темою: «Місто як соціальна 

система». Гр. Філол18-1,2,3 відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: 

завідувач та 3 НПП кафедри. 

 

Кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології: 

- 07.11.19. доцент Тєлєжкіна О.О. (кафедра Мовної підготовки та 

психології), відкрите практичне заняття за темою: «Проблеми перекладу і 

редагування наукових текстів». Гр. ПУіА 2019-1 відвідуваність – 85%. На 

занятті були присутні: завідувач кафедри та 3 НПП кафедри; 

- 08.10.19. доцент Приходько А.М. (кафедра Мовної підготовки, 

педагогіки та психології), показове практичне заняття (тренінг) за темою: 

«Скрайбінг-презентація: що? де? коли?». Показове заняття проводилося з 

викладачами та студентами університету в рамках презентації Міжнародного 

науково-практичного семінару «Сучасні технології навчальної діяльності 

викладача закладу вищої освіти», проведення якого заплановано на лютий-

березень 2020 року. На занятті були присутні: завідувач кафедри та 4 НПП 

кафедри. 

 

Середня відвідуваність студентами Університету відкритих 

навчальних занять, склала 67% (за аналогічний період 2018-2019 н.р. – 69%). 

Найкраще відвідують відкриті навчальні заняття викладачів 

факультетів: 

- Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва 82%; 

- По роботі з іноземними студентами – 93%. 

Найгірша відвідуваність відкритих занять на факультетах: 

- Будівельному – 46%; 

- Електропостачання і освітлення міст – 52%. 
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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 перший 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 перший 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 640 603 37 13 15 9 87 155 361 94,22 37,81 

БУД 341 298 43 20 6 17 33 81 184 87,39 33,43 

IМЕМ 340 318 22 14 3 5 42 76 200 93,53 34,71 

ТСТ 575 562 13 9 1 3 57 147 358 97,74 35,48 

ЕОМ 227 215 12 9 3   29 55 131 94,71 37 

ЕП 326 276 50 30 7 13 39 71 166 84,66 33,74 

М 1301 1204 97 78 15 4 99 416 689 92,54 39,58 

Підсумок 3750 3476 274 173 50 51 386 1001 2089 92,69 36,99 

Бюджет 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 337 336 1 1     81 96 159 99,7 52,52 

БУД 250 232 18 10 2 6 32 69 131 92,8 40,4 

IМЕМ 264 252 12 9   3 42 68 142 95,45 41,67 

ТСТ 363 362 1 1     51 108 203 99,72 43,8 

ЕОМ 210 200 10 7 3   29 55 116 95,24 40 

ЕП 75 75         33 23 19 100 74,67 

М 203 203         62 86 55 100 72,91 

Підсумок 1702 1660 42 28 5 9 330 505 825 97,53 49,06 

Контракт 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 303 267 36 12 15 9 6 59 202 88,12 21,45 

БУД 91 66 25 10 4 11 1 12 53 72,53 14,29 

IМЕМ 76 66 10 5 3 2   8 58 86,84 10,53 

ТСТ 212 200 12 8 1 3 6 39 155 94,34 21,23 

ЕОМ 17 15 2 2         15 88,24   

ЕП 251 201 50 30 7 13 6 48 147 80,08 21,51 

М 1098 1001 97 78 15 4 37 330 634 91,17 33,42 

Підсумок 2048 1816 232 145 45 42 56 496 1264 88,67 26,95 
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Таблиця 2.4 – Академічна успішність здобувачів вищої освіти на 

другому (магістерському) рівні за перший 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 96 83 13 19 23 41   4 9 86,46 43,75 

БУД 68 49 19 21 4 24 6 3 10 72,06 36,76 

IМЕМ 76 59 17 9 18 32 6 2 9 77,63 35,53 

ТСТ 188 182 6 24 39 119 3 1 2 96,81 33,51 

ЕОМ 65 60 5 11 19 30   1 4 92,31 46,15 

ЕП 26 23 3 8 10 5 2   1 88,46 69,23 

М 93 80 13 15 33 32 12   1 86,02 51,61 

Підсумок 612 536 76 107 146 283 29 11 36 87,58 41,34 

Бюджет 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 58 56 2 17 22 17   1 1 96,55 67,24 

БУД 38 23 15 19 2 2 5 3 7 60,53 55,26 

IМЕМ 50 39 11 5 11 23 3 2 6 78 32 

ТСТ 137 134 3 22 31 81 2 1   97,81 38,69 

ЕОМ 63 58 5 11 19 28   1 4 92,06 47,62 

ЕП 15 15   8 6 1       100 93,33 

М 33 33   11 17 5       100 84,85 

Підсумок 394 358 36 93 108 157 10 8 18 90,86 51,02 

Контракт 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 38 27 11 2 1 24   3 8 71,05 7,89 

БУД 30 26 4 2 2 22 1   3 86,67 13,33 

IМЕМ 26 20 6 4 7 9 3   3 76,92 42,31 

ТСТ 51 48 3 2 8 38 1   2 94,12 19,61 

ЕОМ 2 2       2       100   

ЕП 11 8 3   4 4 2   1 72,73 36,36 

М 60 47 13 4 16 27 12   1 78,33 33,33 

Підсумок 218 178 40 14 38 126 19 3 18 81,65 23,85 
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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 

Нафтогазова інженерія та 

технології 

https://egts.kname.edu.ua/index.php/u

k/studentam/kuratori  

перший 

(бакалаврський), 185 

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 

 

 

 

https://knit.kname.edu.ua/images/news/kn0002/res2020.pdf
https://knit.kname.edu.ua/images/news/kn0002/res2020.pdf
https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/
https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/
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

