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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У ПЕРШОМУ СЕМЕСТРІ 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

1 ЗОВНІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У першому семестрі 2020-2021 навчального року було акредитовано 

п’ять освітніх програм (таблиця 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Освітні програми, акредитовані у першому семестрі 2020-

2021 навчального року  
Рівень вищої освіти Спеціальність Освітня програма Рішення НА 

другий 

(магістерський) 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

Системна 

інженерія 

Акредитувати ОП 

26.01.2021 р. 

Протокол №1 (44) 

другий 

(магістерський) 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

Хімічні технології 

та інженерія 

Акредитувати ОП 

15.02.2020 р. 

Протокол №24 (41) 

третій (освітньо-

науковий) 

122 Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні науки Акредитувати ОП 

умовно (відкладено) 

26.01.2021 р. 

Протокол №1 (44) 

третій (освітньо-

науковий) 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Акредитувати ОП 

17.11.2020 р. 

Протокол №22 (39) 

третій (освітньо-

науковий) 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Будівництво та 

цивільна інженерія 

Акредитувати ОП 

15.12.2020 р. 

Протокол №24 (41) 

 

Перелік основних рекомендацій за результатами зовнішнього аудиту: 

- створити механізм безпосереднього внесення пропозицій здобувачами 

до ОП на етапі обговорення їх проєктів, з використанням електронних 

ресурсів; 

- розширити можливості вибору навчальних дисциплін для здобувачів 

вищої освіти, наприклад, за каталогом дисциплін, вибору дисциплін з 

інших ОП;  

- активніше залучати здобувачів до реалізації міжнародних проєктів; 

- продовжити популяризувати політику академічної доброчесності через 

тематичні інформативні та комунікативні заходи: тренінги, семінари, 

воркшопи; 

- розробити програми професійного стажування, академічного обміну та 

стажування за фахом зі спорідненими закордонними установами та 

закладами освіти;  

- активно та системно залучати «зовнішніх» професіоналів-практиків до 

навчальних занять за ОП; 
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- забезпечити можливість надійного зворотного зв’язку, в тому числі, 

анонімного, щодо покращення якості ОП та функціонування системи 

ВСЗЯ. 

 

 

2 ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1 Результати аудиту якості відкритих навчальних занять 

 

Якість відкритих занять, проведених викладачами Університету. У 

першому семестрі 2020-2021 навчального року було заплановано проведення 

90 відкритих та показових занять, з них проведено 74. 

Не відбулись як відкрите та було перенесено на другий семестр – одне 

навчальне заняття. Проведення 15 відкритих занять відмінено або перенесено 

на наступний семестр навчального року (основна причина переносів – 

карантинні заходи). 

Методистами сектору моніторингу здійснено відвідування 84% від 

запланованих до проведення відкритих та показових занять. Відвідування 

показових занять, як правило, здійснювалось за запрошеннями кафедр – 

відвідано 67% 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 85% (в другому семестрі 2019-2020 навчального 

року – 88,6%). 

Методистами сектору моніторингу якість викладання оцінено вище, ніж 

оцінено на засіданнях кафедр в 6% випадків, нижче – в 9% випадків. 

Якість викладання визнана доброю та відмінною при проведенні 100% 

відкритих занять. 

 

Таблиця 2.1 – Якість викладання відкритих навчальних занять 

викладачами Університету у другому семестрі 2020-2021 навчального року 

 
Вид навчального 

заняття 

Проведено 

занять 
Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Лекція 53 87% 13% 0% 0% 

Практичне / 

лабораторне 

заняття 

21 76% 24% 0% 0% 

Разом 74 84% 16% 0% 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 68% відкритих навчальних занять. 

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

98% занять, 2% занять оцінено на «задовільно».  

 

Таблиця 2.2 – Загальна оцінка якості відкритих занять, проведених у 

другому семестрі 2020-2021 навчального року 
Вид 

навчального 

заняття 

Проведено 

занять 
Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Лекція 46 70% 30% 0% 0% 

Практичне / 

лабораторне 

заняття 

19 74% 26% 0% 0% 

Разом 65 71% 29% 0% 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, у серпні 2019 року у 

Yammer створено закриту групу «Сектор моніторингу якості навчального 

процесу», до якої було включено всі деканати та кафедри Університету, за 

запитом надається доступ НПП. На цей час у групі 98 учасників. Розсилка 

найбільш важливих документів дублюється в команді «Декани» (Microsoft 

Teams) та електронною поштою, вимоги нормативних документів 

роз’яснюються під час особистого спілкування очно, в Yammer та Teams. 

Найпоширеніші недоліки за результатами аудиту організації, 

проведення та обговорення відкритих навчальних занять: 

- несвоєчасне надання планової та звітної документації; 

- недотримання рекомендацій щодо обговорення відкритих занять та 

оформлення відповідних протоколів; 
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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. 

Проведено 11 аудитів підготовки, проведення та обговорення відкритих 

навчальних занять, оцінено «відмінно» - 10; «добре» - 1. 

 

Кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного 

середовища: 

- 15.10.20. доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, доцент, кандидат архітектури Дудка О.М., 

показове лекційне заняття за темою: «Індивідуальні житлові будинки» (за 

допомогою Zoom). Гр. А-2018-1, А-2018-2, А-2018-3, А-2018-5р, 

відвідуваність – 54%. На занятті були присутні: завідувач та сім НПП кафедри; 

- 02.11.20. доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, кандидат архітектури Божинський Б.І., відкрите 

практичне заняття за темою: «Безліфтові секційні, коридорні та галерейні 

житлові будинки. Мішані структури житлових будинків» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. А-2018-3, відвідуваність – 58%. На занятті були 

присутні: завідувач та сім НПП кафедри; 

- 10.11.20. доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, кандидат архітектури Шушлякова О.С., відкрите 

практичне заняття за темою: «Архітектурно-планувальне рішення громадської 

будівлі» (за допомогою Zoom). Гр. А-2017-1, відвідуваність – 81%. На занятті 

були присутні: завідувач та сім НПП кафедри. 

 

Кафедра містобудування: 

- 22.10.20. доцент кафедри містобудування, кандидат архітектури, 

доцент Коптєва Г.Л., відкрите лекційне заняття за темою: «Сучасні міські 

парки як об’єкти рекреації. Розміщення в структурі міста та типологічні 

особливості» (за допомогою Zoom). Гр. А-2018-1, А-2018-2, А-2018-3, А-2018-

5р, відвідуваність – 73,4%. На занятті були присутні: завідувач, три НПП та 

лаборант кафедри. 

 

Кафедра міського будівництва: 

- 30.10.20. доцент кафедри міського будівництва, к.т.н. Вяткін К.І., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Конструкції систем водопостачання та 

водовідведення. Гідротехнічні споруди» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. 

МБГ-2018-2у, відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: п’ять НПП 

кафедри; 

- 01.12.20. доцент кафедри міського будівництва, к.т.н. Шишкін Е.А., 

відкрите лекційне заняття за темою «Аналіз рельєфу місцевості. Визначення 

окремих елементів рельєфу, орієнтації схилів» (за допомогою Microsoft 
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Teams). Гр. А 2017-1, А 2017-2, А 2017-3, А 2017-5, відвідуваність – 41%. На 

занятті були присутні: три НПП кафедри. 

 

Кафедра дизайну та образотворчого мистецтва: 

- 20.09.20. доценти кафедри дизайну та образотворчого мистецтва 

Манохін В.П. та Мирончик П.В., відкрите практичне заняття за темою: 

«Рисунок». Гр. А-2018-2, відвідуваність – 45%. На занятті були присутні: три 

НПП кафедри; 

- 12.10.20. ст. викладач кафедри дизайну та образотворчого мистецтва, 

канд. дизайну Підлісна О.В., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Композиційні прийоми здвигу, дублювання, поняття про комбінаторику. 

Ряди Фібоначі. Золотий перетин у математиці, архітектурі, природі, живописі, 

дизайні. Супідрядність елементів» (за допомогою Zoom). Гр. ОМ 2020-1, 

відвідуваність – 93%. На занятті були присутні: завідувач кафедри та два НПП 

кафедри. 

 

Кафедра основ архітектурного проектування: 

- 07.10.20. доцент кафедри основ архітектурного проектування Лусь В.І., 

відкрите практичне заняття за темою: «Площина. Метричні завдання». Гр. 

ГБтаВТ-2020-1, відвідуваність – 90%. На занятті були присутні: три НПП; 

- 21.10.20. асистент кафедри основ архітектурного проектування, 

кандидат архітектури Броннікова С.С., відкрите практичне заняття за темою: 

«Побудова римських ордерів в масах» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. А 

2020-2, відвідуваність – 90%. На занятті були присутні: на першій годині лекції 

сім, на другій годині лекції – два НПП кафедри. 

- 26.10.20. старший викладач кафедри основ архітектурного 

проектування Мандріченко О.Є., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Проекційне креслення» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ЕТ-2020-1, ЕСЕ-

2020-1, НВДЕ-2020-1, СДС-2020-1 відвідуваність – 81%. На занятті були 

присутні: завідувач та чотири НПП кафедри. 

 

Будівельний факультет. Проведено 10 аудитів підготовки та 

проведення відкритих навчальних занять, оцінено «відмінно» - 6; «добре» - 4. 

 

Кафедра будівельних конструкцій: 

- 21.10.20. доцент кафедри будівельних конструкцій, к.т.н. Фірсов П.М., 

відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Metal Structures Design» 

(англійською мовою, за допомогою Zoom). Гр. ПЦБ 2017-2, відвідуваність – 

50%. На занятті були присутні: на першій годині часі лекції чотири, на другій 

годині лекції – два НПП кафедри; 

- 11.11.20. доцент кафедри будівельних конструкцій, к.т.н., доцент 

Пустовойтова О.М., відкрите лекційне заняття за темою «Конструкції 

залізобетонних каркасних багатоповерхових будівель. Кам`яні та армокам`яні 
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конструкції» (за допомогою Zoom). Гр. МБГ 2018-1, МБГ 2019-1у, 

відвідуваність – 40%. На занятті були присутні: три НПП кафедри; 

- 17.11.20. доцент кафедри будівельних конструкцій, к.т.н., доцент 

Гапонова Л.В., відкрите лекційне заняття за темою «Розрахунок сталевих 

елементів на дію поздовжньої сили і згинального моменту» (за допомогою 

Zoom). Гр. А 2017-1, А 2017-2, А 2017-3, А 2017-5, відвідуваність – 40%. На 

занятті були присутні: три НПП кафедри. 

 

Кафедра механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології: 

- 30.09.20. доцент кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної 

геології Левенко Г.М., відкрите практичне заняття за темою: «Розрахунок 

фундаментів не глибокого закладення. Визначення площі підошви 

фундаментів». Гр. ПЦБ 2018-1у, відвідуваність – 44%. На занятті були 

присутні: завідувач та три НПП кафедри; 

- 01.12.20. завідувач кафедрою механіки ґрунтів, фундаментів та 

інженерної геології, к.т.н., доцент Александрович В.А., відкрите лекційне 

заняття за темою: «Загальна характеристика ґрунтів» (за допомогою Microsoft 

Teams). Гр. МБГ 2020-1у, МБГ 2020-2у, МБГ 2019-1, відвідуваність – 82%. На 

занятті були присутні: чотири НПП кафедри. 

 

Кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем: 

- 11.11.20. доцент кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, к.т.н. доцент Кобзан С.М., відкрите лекційне 

заняття за темою «Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та за 

їх межами» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ГКЗ 2019-1у, відвідуваність – 

63%. На занятті були присутні: чотири НПП кафедри. 

 

Кафедра технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів 

- 30.10.20. доцент кафедри технології будівельного виробництва та 

будівельних матеріалів, к.т.н., доцент Болотських О.М., відкрите лекційне 

заняття за темою «Машини для земльних робіт» (за допомогою Zoom). Гр. 

ПЦБ 2020-1у, ПЦБ 2020-2у, ПЦБ 2019-1, ПЦБ 2019-3р, відвідуваність – 47%. 

На занятті були присутні: три НПП кафедри; 

- 24.11.20. доцент кафедри технології будівельного виробництва та 

будівельних матеріалів, к.т.н., доцент Морковська Н.Г., відкрите лекційне 

заняття за темою: «Особливості технології ремонту і реконструкції балконів» 

(за допомогою Microsoft Teams). Гр. М ПЦБ 2020-1, відвідуваність – 65%. На 

занятті були присутні: завідувач та чотири НПП кафедри; 

- 25.11.20. доцент кафедри технології будівельного виробництва та 

будівельних матеріалів, к.т.н. Золотова Н.М., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Технологія процесів монолітного бетону та залізобетону» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. А 2017-1, А 2017-2, А 2017-3, А 2017-5, 

відвідуваність – 74%. На занятті були присутні: шість НПП кафедри; 
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- 27.11.20. доцент кафедри технології будівельного виробництва та 

будівельних матеріалів, к.т.н. Шаповал С.В., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Підприємства по виробництву бетонних і асфальтобетонних сумішей 

і розчинів» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ПЦБ 2020-1у, ПЦБ 2020-2у, 

ПЦБ 2019-1, ПЦБ 2019-3р, відвідуваність – 41%. На занятті були присутні: 

чотири НПП кафедри. 

 

Факультет інженерних мереж та екології міст. Проведено 9 аудитів 

підготовки та проведення відкритих навчальних занять, оцінено «відмінно» - 

7; «добре» - 2.  

 

Кафедра інженерної екології міст: 

- 11.11.20. завідувач кафедрою інженерної екології міст, к.т.н., доцент 

Дядін Д.В., відкрите показове лекційне заняття за темою: «Основні принципи 

та цілі сталого розвитку» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. Еко 2020-1, 

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

- 11.11.20. старший викладач кафедри інженерної екології міст Ломакіна 

О.С., відкрите практичне заняття за темою: «Фільтри. Електрофільтри 

(частина "Електрофільтри")» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. Еко 2017-1, 

відвідуваність – 56%. На занятті були присутні: завідувач та п’ять НПП 

кафедри; 

- 18.11.20. старший викладач кафедри інженерної екології міст Рибалка 

І.О., відкрите практичне заняття за темою: «Клімат України» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. Еко 2020-1, відвідуваність – 88%. На занятті були 

присутні: три НПП кафедри; 

- 02.12.20. доцент кафедри інженерної екології міст, к.с-г.н., доцент Ткач 

Л.І., відкрите практичне заняття за темою: «Черговість виконання 

технологічних операцій при створенні лісових культур». Гр. СПГ 2018-1у, 

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

кафедри. 

 

Кафедра нафтогазової інженерії і технологій: 

- 12.10.20. професор кафедри нафтогазової інженерії і технологій, к.т.н., 

доцент Сідак В.С., відкрите лекційне заняття за темою «Структура управління 

філії та дільниці, їхні основні функції, та підсистема постачання природним 

газом» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. М ТГВ 2020-1, М ТГВ 2020-2, 

відвідуваність – 89%. На занятті були присутні: завідувач, три НПП та два 

інженери кафедри; 

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

доцент Орловський В.М., відкрите лекційне заняття за темою: «Цементування 

свердловин» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. НІіТ 2018-1 (16/20) 

відвідуваність – 80%. Проведено тематичну лекцію-презентацію. На занятті 

були присутні: декан факультету, завідувач та шість НПП кафедри. 
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Кафедра вищої математики: 

- 01.10.20. старший викладач кафедри вищої математики Кузнецова Г.А., 

відкрите практичне заняття за темою: «Числові ряди». Гр. ПЦБ 2019-1, ПЦБ 

2019-3р, відвідуваність – 83%. На занятті були присутні: три НПП кафедри; 

- 03.11.20. доцент кафедри вищої математики к.п.н. Ситникова Ю.В., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Матриці. Визначники.» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. ОіА 2020-1, ЕтаОБ 2020-1, ЕтаОБ 2020-2, ОіОМБ 2020-

1, відвідуваність – 80%. На занятті були присутні: п’ять НПП кафедри; 

- 09.11.20. доцент кафедри вищої математики, доцент, к.т.н. Якунін А.В., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Похідна та диференціал функції. 

Правило Лопіталя» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ІСтаТ 2020-1, КН 

2020-1, УП(кн) 2020-1, відвідуваність – 94%. На занятті були присутні: 

завідувач та чотири НПП кафедри. Тривалість навчального заняття – 90 

хвилин. 

 

Факультет по роботі з іноземними студентами. Проведено один аудит 

підготовки та проведення відкритих навчальних занять, оцінено «відмінно». 

 

Кафедра мовної підготовки та психології: 

- 11.11.20. старший викладач кафедри мовної підготовки та психології, 

к.пед.н. Долгопол О.О., відкрите практичне заняття за темою: «Проблеми 

перекладу й редагування наукових текстів» (за допомогою Microsoft Teams). 

Гр. МГКТС 2020-3, відвідуваність – 83%. На занятті були присутні: завідувач 

та три НПП кафедри. 

 

Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та 

транспортної інфраструктури. Проведено 17 аудитів підготовки та 

проведення відкритих навчальних занять, оцінено «відмінно» - 8; «добре» - 8, 

не відбулось  - 1. 

 

Кафедра електричного транспорту: 

- 06.10.20. старший викладач кафедри електричного транспорту, 

Козлова О.С., відкрите практичне заняття за темою: «Визначення 

комплексних оціночних та економічних показників надійності». Гр. СТ 2018-

1у, відвідуваність – 45%. На занятті були присутні: завідувач та п’ять НПП 

кафедри; 

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

Коваленко А.В., відкрите лекційне заняття за темою: «Технологічний процес 

відновлення деталей зварюванням і наплавленням» (за допомогою Microsoft 

Teams). Гр. М СТ 2020-1, відвідуваність – 43%. На занятті були присутні: 

завідувач та дев’ять НПП кафедри; 

- 22.10.20. асистент кафедри електричного транспорту Воронов Р.В., 

відкрите практичне заняття за темою: «Логічні операції. Логічні елементи. 

Закони алгебри логіки» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. СА 2019-1у, 
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відвідуваність – 63%. На занятті були присутні: завідувач та десять НПП 

кафедри; 

- 20.11.20. доцент кафедри електричного транспорту, к.т.н. Шавкун 

В.М., відкрите лекційне заняття за темою: «Організація проведення 

контрольних і ремонтно-профілактичних заходів» (за допомогою Microsoft 

Teams). Гр. ЕТ 2018-1у, ЕТ 2017-1, відвідуваність – 46%. На занятті були 

присутні: завідувач та вісім НПП кафедри;  

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

Зубенко Д.Ю., відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни 

«Випробування, експлуатація і ремонт електромеханічних пристроїв» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. СА 2018-1у, відвідуваність – 52%. На занятті 

були присутні: завідувач та вісім НПП кафедри;  

- 27.11.20. старший викладач кафедри електричного транспорту 

Лукашова Н.П., не відбулось відкрите практичне заняття з навчальної 

дисципліни «Тягові електричні апарати», з гр. СТ 2020-1у, ЕТ 2019-1. При 

плануванні не було враховано завантаженість НПП кафедри, перенесено на 

другий семестр. 

 

Кафедра фізики: 

- 16.11.20. доцент кафедри фізики, к.фіз.-мат.н. Назаренко Є.І., відкрите 

лекційне заняття за темою: «Електричне поле у вакуумі» (за допомогою 

Zoom). Гр. НІіТ2020-1, відвідуваність – 73%. На занятті були присутні: 

завідувач та один НПП кафедри. 

 

Кафедра теоретичної і будівельної механіки: 

- 10.11.20.  доцент кафедри теоретичної і будівельної механіки Скляров 

В.О., відкрите лекційне заняття за темою: «Крутіння. Чистий зсув. Крутіння 

прямого брусу» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. МБГ 2020-1у, МБГ 2020-

2у, МБГ 2019-1, відвідуваність – 44%. На занятті були присутні: завідувач та 

чотири НПП кафедри; 

- 18.11.20. доцент кафедри теоретичної і будівельної механіки, к.т.н. 

Кузнєцов О.М., відкрите практичне заняття за темою: «Перша і друга задачі 

динаміки» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. СТ 2020-1у, відвідуваність – 

74%. На занятті були присутні: три НПП кафедри. Тривалість навчального 

заняття – 90 хвилин. 

 

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст: 

- 26.10.20. професор кафедри систем електропостачання та 

електроспоживання міст, д.т.н. Ягуп В.Г., відкрите показове лекційне заняття 

за темою: «Тривала комутація в напівпровідникових випрямлячах» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. М ЕСЕ 2020-1, відвідуваність – 67%. На 

занятті були присутні: завідувач та шість НПП кафедри. 
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Кафедра світлотехніки і джерел світла: 

- 21.10.20. старший викладач кафедри світлотехніки і джерел світла, 

к.т.н. Пархоменко (Діденко) О.М., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Імпульсне (стартерне) засвічення люмінесцентних ламп» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. СДС 2018-1у, СДС 2017-1, відвідуваність – 48%. На 

занятті були присутні: два НПП кафедри, що може негативно вплинути на 

якість обговорення навчального заняття на засіданні кафедри; 

- 11.11.20. професор кафедри світлотехніки і джерел світла, д.т.н. 

професор, Говоров П.П., відкрите лекційне заняття: «Електричні системи та 

мережі» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. СДС 2019-1у, СДС 2018-1, 

відвідуваність – 40%. На занятті були присутні: заступник директорі інституту 

та два НПП кафедри. 

 

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій: 

- 13.10.20. доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій, к.т.н. Бочаров Б.П., відкрите лекційне заняття з навчальної 

дисципліни: «Веб технології» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ІСтаТ 2017-

1, КН 2017-1, відвідуваність – 58%. Тільки на другому часі лекції були 

присутні два НПП кафедри, що може негативно вплинути на якість 

обговорення навчального заняття на засіданні кафедри; 

- 02.11.20.  старший викладач кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій Левіков Ю.В., відкрите лекційне заняття з 

навчальної дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка» за темою: «Архітектура 

мікропроцесорів» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. Сінж 2017-1, 

відвідуваність – 67%. На занятті були присутні: п’ять НПП кафедри. 

 

Кафедра транспортних систем і логістики: 

- 15.10.20. професор кафедри транспортних систем і логістики, 

професор, д.т.н. Гюлєв Н.У., показове лекційне заняття за темою: «Виробнича 

логістика» (за допомогою Zoom). Гр. ТТ 2017-1, ТТ 2017-2, ТТ 2017-3, ТТ 

2018-1у, відвідуваність – 51%. На занятті були присутні: сім НПП кафедри; 

- 19.10.20. доцент кафедри транспортних систем і логістики, к.т.н. 

Россолов О.В., відкрите лекційне заняття за темою: «Визначення учасників та 

параметри вибору» (за допомогою Zoom). Гр. М ОП 2020-1, М РозТранс 2020-

1, відвідуваність – 71%. На занятті були присутні: три НПП кафедри; 

- 16.11.20. асистент кафедри транспортних систем і логістики Соколова 

Н. А., відкрите практичне заняття за темою: «Порядок нарахування мита, 

акцизного податку, податку на додану вартість (Заняття 2)» (за допомогою 

Zoom). Гр. ТТ 2018-1, ТТ 2018-2, відвідуваність – 66%. На занятті були 

присутні: дев’ять НПП кафедри. 
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Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту. Проведено 

13 аудитів підготовки та проведення відкритих навчальних занять, оцінено 

«відмінно» - 10; «добре» - 3. 

 

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки: 

- 10.11.20. доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки 

к.е.н. Наумов М.С., відкрите лекційне заняття за темою: «Валюта, валютний 

курс, валютні цінності» (за допомогою Microsoft Teams). Віртуалні групи Ета 

ОБ 2018-2, МіЕк 2018-1, МіЕк 2018-2, відвідуваність – 65%. На занятті були 

присутні: завідувач та три НПП кафедри. 

 

Кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування: 

- 13.10.20. доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, 

к.е.н., доцент Тараруєв Ю.О.,  відкрите лекційне заняття за темою: «Методи 

доходного підходу до оцінки бізнесу» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. М 

ЕтаОБ -2020-1, відвідуваність – 67%. На занятті були присутні: завідувач та 

десять НПП кафедри; 

- 21.10.20. доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, 

к.е.н., доцент Рудаченко О.О., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Особливості розробки бізнес-плану, включаючи стандарти UNIDO - 

Організації об'єднаних націй з промислового розвитку» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. ГКЗ18-1, ГКЗ18-2, відвідуваність – 62%. На занятті були 

присутні: завідувач та дев’ять НПП кафедри. 

 

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту: 

- 17.09.20. доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, Ярошенко І.В.,  відкрите лекційне заняття за темою: «Науково-

практичні аспекти розвитку системи оподаткування малого та середнього 

бізнесу в умовах COVID-19» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ФЕБ 2017-

1, ОіОМБ 2017-1, ОіА 2017-1, відвідуваність – 86%. На занятті були присутні: 

сім НПП кафедри; 

- 03.11.20. старший викладач кафедри фінансово-економічної безпеки, 

обліку і аудиту,  к.е.н., Родченко С.С., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Кредит у ринковій економіці» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ОіОМБ 

2019-1, ОіА 2019-1, ФЕБ 2019-1, відвідуваність – 89%. На занятті були 

присутні: завідувач та сім НПП кафедри; 

- 03.11.20. доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, к.е.н., Лелюк Н.Е., відкрите лекційне заняття за темою: «Бюджет і 

бюджетна система» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ЕП 2018-1(13), МіЕк 

2018- 1, МіЕк 2018-2, ОіА 2018-1, ОіОМБ 2018-1, ФЕБ 2018-1, відвідуваність 

– 57%. На занятті були присутні: дев’ять НПП кафедри; 

- 26.11.20. асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, к.е.н., Філатова І.О., відкрите лекційне заняття за темою: «Технології 

роботи з науковими статтями та авторефератами дисертацій» (за допомогою 
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Zoom). Гр. ОіА 2017-1 ОіОМБ 2017-1, ФЕБ 2017-1, відвідуваність – 73%. На 

занятті були присутні: дев’ять НПП кафедри. 

- 04.12.20. доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, к.е.н. Андренко О. А., відкрите лекційне заняття за темою: «Облік 

операцій в іноземній валюті» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ОіА 2017-1, 

ОіОМБ 2017-1, ФЕБ 2017-1, відвідуваність – 59%. На занятті були присутні: 

дев’ять НПП кафедри. 

 

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування: 

- 20.10.20. професор кафедри менеджменту і публічного  

адміністрування, д.е.н., професор Кондратенко Н.О., відкрите лекційне 

заняття за темою: «Аналіз рядів розподілу. Аналіз концентрації, диференціації 

та подібності розподілів» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ЛОГІС 2019-1, 

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

відвідуваність – 52%. На занятті були присутні: заступник директора 

інституту, завідувач та дев’ять НПП кафедри; 

- 13.11.20. доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, 

д.держ.упр, доцент Дєгтяр О.А., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Формування та реалізація державно-службових відносин.» (за допомогою 

Zoom). Віртуальні групи ПУіА 2018-1, ПУіА 2018-2, відвідуваність – 91%. На 

занятті були присутні: заступник директора інституту, завідувач та дев’ять 

НПП кафедри; 

- 03.12.20. доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, 

к.е.н., доцент Колесник Т.М., відкрите практичне заняття за темою: 

«Індексний метод». Гр. МГКТС 2019-1, відвідуваність – 43%. На занятті були 

присутні: заступник директора інституту та два НПП кафедри. 

 

Кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві: 

- 09.11.20. доцент кафедри управління проектами в міському 

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

темою: «Забезпечення трудовими ресурсами виконання будівельного 

проекту» (за допомогою Zoom). Гр. М МБГ 2020-1, відвідуваність – 95%. На 

занятті були присутні: завідувач та три НПП кафедри. 

 

Кафедра іноземних мов: 

- 02.12.20. викладач кафедри іноземних мов, Мініна Н.С., відкрите 

практичне заняття за темою: «Відвідування театру». Гр. Філол 2018-1, 

відвідуваність – 89%. На занятті були присутні: дев’ять НПП кафедри. 

 

 

 

 



13 
 

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої 

кваліфікації. Проведено 2 аудита підготовки та проведення відкритих 

навчальних занять, оцінено «відмінно» - 1; «добре» - 1.  

 

Кафедра філософії i політології: 

- 23.11.20. доцент кафедри філософії i політології, кандидат політичних 

наук Кудрявцев О.Ю., відкрите лекційне заняття за темою: «Держав: 

політичний інститут та форма організації суспільства» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. КН19-1, ПУіА 2019-1, ПУіА 2019-2, відвідуваність – 

40%. На занятті були присутні: два НПП кафедри. 

 

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності: 

- 12.10.20. старший викладач кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності Врублевська-Місюна К.М., відкрите лекційне 

заняття за темою: «Конституційні засади правового статусу людини і 

громадянина. Реалізація політичних прав громадян» (за допомогою Microsoft 

Teams). Гр. Е 2020-1, Е 2020-2, МіЕк 2020-1, МіЕк 2020-2, відвідуваність – 

72%. На занятті були присутні: завідувач та два доценти кафедри. 

 

Аналіз якості обговорення відкритих занять. Відкриті навчальні 

заняття відвідувало, в середньому, третина НПП кафедр – 29%. Відвідуваність 

менше 15% не зафіксована, серед малочисельних кафедр відвідуваність НПП 

відкритих занять – не менше 40%. 

За результатами відвідування відкритих начальних занять, засідань 

кафедр та аналіз витягів з протоколів засідань кафедр, виявлено такі недоліки: 

- не завжди оцінюється: навчально-методичне, матеріально-технічне, 

інформаційне забезпечення та якість організації навчального заняття; 

- частково ігноруються недоліки виявлені методистами сектору 

моніторингу. Рішення щодо їх усунення не приймаються; 

- частково ігноруються «Рекомендації щодо порядку обговорення 

відкритих занять» (додаток 3 до розпорядження ректора 

Університету  «Про проведення відкритих занять та ректорського 

контролю в першому семестрі 2020-2021 н.р.»); 

- непоодинокі випадки, коли за результатами обговорення не 

сформовано рекомендацій щодо удосконалення педагогічної 

майстерності викладачів або поширення практики методичних 

прийомів, які доцільно застосовувати при вивченні того чи іншого 

виду навчальної інформації для конкретної аудиторії. 

 

Середня відвідуваність студентами Університету відкритих 

навчальних занять, склала 65,7%. 

Відвідуваність по факультетах та інститутах: 

- факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – 73,3; 

- будівельний факультет – 50,6%; 
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- факультет інженерних мереж та екології міст – 83,8%; 

- факультет по роботі з іноземними студентами – 83% ; 

- навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та 

транспортної інфраструктури – 55,6%; 

- навчально-науковий інститут економіки і менеджменту – 71,4%. 
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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 2020-2021 навчального року 

наведені у таблицях 2.3, 2.4. 

 

Таблиця 2.3 – Академічна успішність здобувачів вищої освіти на 

першому (бакалаврському) рівні за перший семестр 2020-2021 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 624 611 13 6 3 4 89 158 364 97,92 39,58 

БУД 388 373 15 9 5 1 31 86 256 96,13 30,15 

IМЕМ 453 384 69 25 18 26 56 101 227 84,77 34,66 

ННІ ЕіМ 1895 1802 93 52 18 23 131 497 1174 95,09 33,14 

ННІ ЕІТІ 950 931 19 8 7 4 61 202 668 98 27,68 

Підсумок 4310 4101 209 100 51 58 368 1044 2689 95,15 32,76 

Бюджет 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 331 331        76 93 162 100 51,06 

БУД 292 285 7 3 4   31 83 171 97,6 39,04 

IМЕМ 297 254 43 13 10 20 47 61 146 85,52 36,36 

ННІ ЕіМ 221 221        78 86 57 100 74,21 

ННІ ЕІТІ 634 630 4 2 1 1 54 168 408 99,37 35,02 

Підсумок 1775 1721 54 18 15 21 286 491 944 96,96 43,77 

Контракт 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 293 280 13 6 3 4 13 65 202 95,56 26,62 

БУД 96 88 8 6 1 1   3 85 91,67 3,12 

IМЕМ 156 130 26 12 8 6 9 40 81 83,33 31,41 

ННІ ЕіМ 1674 1581 93 52 18 23 53 411 1117 94,44 27,72 

ННІ ЕІТІ 316 301 15 6 6 3 7 34 260 95,25 12,97 

Підсумок 2535 2380 155 82 36 37 82 553 1745 93,89 25,05 
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Таблиця 2.4 – Академічна успішність здобувачів вищої освіти на 

другому (магістерському) рівні за перший семестр 2020-2021 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 78 77 1   1   11 17 49 98,72 35,9 

БУД 32 31 1 1     4 9 18 96,88 40,62 

IМЕМ 62 57 5   3 2 19 17 21 91,94 58,06 

ННІ ЕіМ 76 71 5 4   1 13 28 30 93,42 53,95 

ННІ ЕІТІ 138 133 5 5     22 32 79 96,38 39,13 

Підсумок 386 369 17 10 4 3 69 103 197 95,6 44,56 

Бюджет 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 49 49         11 13 25 100 48,98 

БУД 28 27 1 1     4 9 14 96,43 46,43 

IМЕМ 48 43 5   3 2 15 14 14 89,58 60,42 

ННІ ЕіМ 18 18         8 9 1 100 94,44 

ННІ ЕІТІ 125 120 5 5     22 31 67 96 42,4 

Підсумок 268 257 11 6 3 2 60 76 121 95,9 50,75 

Контракт 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 29 28 1   1     4 24 96,55 13,79 

БУД 4 4             4 100   

IМЕМ 14 14         4 3 7 100 50 

ННІ ЕіМ 58 53 5 4   1 5 19 29 91,38 41,38 

ННІ ЕІТІ 13 13           1 12 100 7,69 

Підсумок 118 112 6 4 1 1 9 27 76 94,92 30,51 
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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 

Архітектури будівель і 

споруд та дизайну 

архітектурного 

середовища 

Анкетування (kname.edu.ua)  перший 

(бакалаврський), 191 

другий 

(магістерський),  191 

Хімії та інтегрованих 

технологій 

https://chem.kname.edu.ua/index.php/

uk/osvitno-profesiina-prohrama-

khimichni-tekhnolohii-ta-

inzheneriia/mahisterskyi-riven-

osvity/obhovorennia/anonimne-

opytuvannia  

другий 

(магістерський), 161 

Автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

https://acit.kname.edu.ua/index.php/pr

o-kafedru/akredytatsiia  

другий 

(магістерський), 151 

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 

Менеджменту і 

публічного 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування (kname.edu.ua) 

третій (освітньо-

науковий), 281 

Профкомом студентів 

університету 

https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/ всі рівні, всі 

спеціальності 

 

 

  

https://knit.kname.edu.ua/images/news/kn0002/res2020.pdf
https://knit.kname.edu.ua/images/news/kn0002/res2020.pdf
https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/anketuvannia
https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia/anonimne-opytuvannia
https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia/anonimne-opytuvannia
https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia/anonimne-opytuvannia
https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia/anonimne-opytuvannia
https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia/anonimne-opytuvannia
https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia/anonimne-opytuvannia
https://acit.kname.edu.ua/index.php/pro-kafedru/akredytatsiia
https://acit.kname.edu.ua/index.php/pro-kafedru/akredytatsiia
https://pm.kname.edu.ua/index.php/uk/main/akredytatsiia-osvitnikh-prohram
https://toe.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/prohrama-phd
https://mmgh.kname.edu.ua/index.php/ru/osvitni-prohramy/osvitno-naukovyi-riven/10-nauka/405-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya
https://mmgh.kname.edu.ua/index.php/ru/osvitni-prohramy/osvitno-naukovyi-riven/10-nauka/405-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya
https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/
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2.5. Дотримання академічної доброчесності 

 

У грудні 2020 року було пролонговано угоду з ТОВ «Антиплагіат» на 

перевірку робіт в інформаційній системі Unicheck з урахуванням потреб 

третього освітньо-наукового рівня та видавництва Університету.  

Відповідальний за формування бази на рівні університету перевіряє 

повноту представлення робіт в базі відповідно до графіку захисту 

кваліфікаційних робіт згідно списку здобувачів вищої освіти, що захищалися 

в поточному році.  

Відповідальний на рівні кафедри здійснює перевірку робіт в програмно-

технічній системі «Unplag.com» і надає звіт по результатам перевірки в 

триденний термін після закінчення захисту робіт на кафедрі за встановленою 

формою. Зберігаються всі перевірені завантажені роботи з моменту, як договір 

на надання послуг перевірки вступив в дію. Отже кожного наступного року 

база розширюється і застосовується для перевірки кваліфікаційних робіт 

поточного року. 

Поодинокі випадки порушень академічної доброчесності розглядаються 

на засіданнях кафедр та комісії з етики та академічної доброчесності. 

Досвід університету у формуванні культури доброчесного навчання 

було презентовано в рамках проєкту обміну досвідом в діджиталізації освіти 

«Unicheck educational community» 28 жовтня 2020 року за участі спікерів з 

провідних ЗВО Харкова https://unicheck.com/ua/blog/unicheck-rozpochynaye-

proyekt-the-unicheck-educational-community. 

У листопаді 2020 року НПП підвищили рівень з питань запобігання 

порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу 

шляхом участі у вебінарі від компанії  Plagiat.pl  «Запобігання плагіату в 

студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради».  

21 грудня 2020 року у навчально-науковому інституті підготовки кадрі 

вищої кваліфікації було проведено організаційно-інформаційну зустріч для 

здобувачів наукового ступеня доктор філософії та їх наукових керівників, де, 

серед інших, розглядалось питання академічної доброчесності Організаційно-

інформаційна зустріч для здобувачів наукового ступеня доктор філософії та їх 

наукових керівників! (kname.edu.ua). 
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