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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У ДРУГОМУ СЕМЕСТРІ 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

1 ЗОВНІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У другому семестрі 2020-2021 навчального року було акредитовано 

п’ять освітніх програм (таблиця 1). 

 

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

2021 навчального року  
Рівень вищої освіти Спеціальність Освітня програма Рішення НА 

перший 

(бакалаврський)  

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Акредитувати ОП 

27.04.2021 р. 

Протокол №7 (50) 

другий 

(магістерський) 

191 Архітектура та 

містобудування Архітектура 

будівель і споруд 

Акредитувати ОП 

27.04.2021 р. 

Протокол №7 (50) 

перший 

(бакалаврський)  

191 Архітектура та 

містобудування 

Архітектура 

Акредитувати ОП 

08.06.2021 р. 

Протокол №9 (52) 

третій (освітньо-

науковий) 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Акредитувати ОП 

27.08.2021 р. 

Протокол №14 (57) 

 

Перелік основних рекомендацій за результатами зовнішнього аудиту: 

- більш активно залучати стейкхолдерів до процесів перегляду та 

оновлення освітніх програм, а також посилити роботу з популяризації серед 

здобувачів освіти можливостей впливати на розвиток освітніх програм; 

- активніше залучати здобувачів до проведення досліджень та науково-

дослідних робіт, у тому числі до реалізації міжнародних проєктів; 

- продовжити роботу щодо створення та використання дистанційних 

курсів в освітньому процесі; 

- розширити можливості вибору навчальних дисциплін для здобувачів 

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

освітніх програм; 

- продовжити роботу з популяризації політики академічної 

доброчесності через тематичні інформативні та комунікативні заходи із 

залученням студентського самоврядування; 

- посили роботу з розробки та реалізації програм підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників, заохочення щодо участі у 

грантових програмах, більше уваги приділяти можливостям академічного 

обміну та стажування за фахом зі спорідненими закордонними установами та 

закладами освіти; 

- більш активно залучати професіоналів-практиків до освітнього 

процесу; 
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- удосконалити існуючі процедури зворотного зв’язку, в тому числі, 

анонімного, щодо покращення якості освітніх програм та функціонування 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

 

 

2 ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1 Результати аудиту якості відкритих навчальних занять 

 

Якість відкритих занять проведених викладачами Університету. У 

другому семестрі 2020-2021 навчального року було заплановано проведення 

ста сорока трьох (143) відкритих та показових занять. Вважаються такими що 

відбулись сто тридцять сім (137) відкритих занять (проведено сто тридцять 

дев’ять (139) занять, з них, два відкритих заняття проведено повторно). За 

рішенням засідань кафедр, з метою контролю усунення виявлених недоліків, 

в наступному навчальному році заплановано проведення ще двох відкритих 

навчальних заняття. 

Шість (6) відкритих навчальних занять не відбулись з поважних причин 

(основна причина – пандемія COVID-19), їх проведення перенесено на 

наступний навчальний рік або відмінено. 

Оцінка якості викладання, та якості відкритих навчальних занять в 

цілому, наведена за результатами обговорень на засіданнях кафедр з 

урахуванням даних сектору моніторингу (Таблиці 2.1 та 2.2). 

 

Таблиця 2.1 – Якість викладання відкритих навчальних занять 

викладачами Університету у другому семестрі 2020-2021 навчального року 

Вид 

навчального 

заняття 

Проведено 

занять 
Відмінно Добре Задовільна Незадовільно 

Лекційні 

заняття 
83 78% 22% 0% 0% 

Семінари, 

практичні та 

лабораторні 

заняття 

54 81% 19% 0% 0% 

Усього 137 80% 20% 0% 0% 

 

Збігання результатів оцінювання занять на засіданнях кафедр з 

результатами оцінювання методистами сектора моніторингу якості 

навчального процесу складає 77% (в першому семестрі 2020-2021 навчального 

року – 85%). 

Методистами сектору моніторингу, якість викладання оцінено вище ніж 

оцінено на засіданнях кафедр в двох відсотках випадків (два випадки), нижче 

– в двадцяти одному відсотку випадків (двадцять сім випадків). 
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При проведенні 100% відкритих занять якість викладання визнана 

доброю та відмінною. 

Методистами сектору моніторингу рекомендовано повторне проведення 

п’яти відкритих навчальних занять, головними недоліками були: 

технічні негаразди при дистанційному проведенні заняття, помилки при 

планування та організації відкритих занять (два відкритих заняття); 

невідповідність мови проведення навчального заняття вимогам робочої 

програми навчальної дисципліни (три відкритих заняття). 

 

Загальна оцінка відкритих занять, в основному, наводиться за даними 

сектору моніторингу якості навчального процесу. 

Нажаль, на засіданнях окремих кафедр, не дотримуються рекомендацій 

щодо обговорення відкритих навчальних занять (додаток до розпорядження 

ректора Університету №01 від 18.01.2021 «Про проведення відкритих занять в 

другому семестрі 2020-2021 н.р.), 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 59% (75 з 127) відкритих 

навчальних занять (перший семестр 2020-2021 н.р. – 68% (50 з 74). 

Таким чином, поза увагою залишається робота лаборантів, інженерів та 

інших працівників, які забезпечують підготовку та проведення навчальних 

занять. Не використовується слушна можливість для контролю якості 

утримання аудиторного фонду та навчальних приміщень, не оцінюється 

доцільність та повнота їх обладнання для проведення конкретних видів 

навчальних занять. 

Загальну оцінку якості відкритих навчальних занять «відмінно» та 

«добре» отримали 100% занять, два заняття неоцінені (ті які не відбулись: одне 

відкрите та одне показове навчальне заняття). 

 

Таблиця 2.2 – Загальна оцінка якості відкритих занять, які проведено у 

другому семестрі 2020-2021 навчального року 

Форма 

проведення 

заняття 

Проведено 

занять 
Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Лекційні 

заняття 
78 65,4% 35% 0% 0% 

Практичні, 

лабораторні 

заняття 

49 71,4% 29% 0% 0% 

Всього 127 67,7% 32% 0% 0% 

 

 

Якість організації підготовки до проведення відкритих навчальних 
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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. Оцінювання якості навчальних 

занять здійснюється методами, прийомами та процедурами, визначеними у 

«Методичних вказівках з організації системи контролю якості навчального 

процесу», які було розроблено групою моніторингу та ухвалено Науково-

методичною радою Університету у 2009 році, та у «Методичних 

рекомендаціях з аналізу та оцінювання якості навчальних занять» які з 2018 

року, успішно проходять апробацію. 

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 директорати, деканати та кафедри 

Університету, за заявками залучаються всі бажаючі НПП. На цей час до групи 

належать понад 100 учасників. Розсилка найбільш важливих документів 

дублюється в команді “Декани” (Microsoft Teams) та електронною поштою, 

вимоги керівних документів роз’яснюються під час особистого спілкування 

очно, а також в Yammer та Teams. 

Не зважаючи 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. 

Поширеним недоліком організації відкритих навчальних занять є 

відсутність робочі програми навчальної дисципліни на занятті, в наслідок чого 

не можна перевірити відповідність теми та часу, що призначено для заняття, 

вимогам. РПНД не надавалися на відкритих навчальних заняттях. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Проведення аудитів якості відкритих та показових навчальних 

занять 

 

Методистами сектору моніторингу освітнього процесу навчально-

методичного відділу здійснено сто двадцять дев’ять (129) аудитів що склало 
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93% від запланованих до проведення відкритих та показових занять (оцінено 

127 відкритих начальних занять – два заняття проведено повторно, зараховано 

найвищу оцінку). 

Відвідування показових занять, як правило, здійснювалось за 

запрошеннями кафедр – відвідано 78% показових занять (7 з 9). 

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва. 

Проведено 13 аудитів підготовки, проведення та обговорення відкритих 

навчальних занять, оцінено «відмінно» - 11; «добре» - 1. «не відбулось 

підключення із-за техн.причин»-1 

Кафедри ландшафтного проектування та садово-паркового мистецтва: 

- 15.02.21. Колєнкіна М.С., доцент кафедри ландшафтного проектування 

та садово-паркового мистецтва, к.с.-г.н., показове лекційне заняття за темою 

«Виробництво сіянців у відкритому ґрунті посівного відділення» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. СПГ 2018-1(11/12), СПГ 2019-1у(7/8) 

відвідуваність – 90%. На занятті були присутні: п’ять НПП, зав.лаб. кафедри 

ландшафтного проектування та СПМ, доцент кафедри МГ,Ф та ІГ (Левенко 

Г.М). 

Кафедра архітектури будівель і споруд: 

- 23.02.21. Осиченко Г.О., професор кафедри архітектури будівель і 

споруд та ДАС, доктор архітектури, показове лекційне заняття за темою: 

«Сучасні підходи і принципи реконструкції будівель і споруд» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. А 2017-1(9/21), А 2017-2(10/21), А 2017-3(9/21), А 2017-

5(5/23) відвідуваність – 38%. На занятті були присутні: дев’ять НПП кафедри 

АБіСтаДАС, та зав.каф. Містобудування проф. Древаль І.В.. 

- 24.03.21. Кузнєцова Я.Ю., асистент кафедри архітектури будівель і 

споруд та дизайну архітектурного середовища, кандидат архітектури, відкрите 

практичне заняття з навчальної дисципліни: «Архітектурне моделювання» (за 

допомогою Teams). Гр. А 2017-1 (14/22) відвідуваність – 64%. На занятті були 

присутні: сім НПП кафедри. 

- 06.04.21. Криворучко Н.І. доцент кафедри архітектури будівель і 

споруд та ДАС, кандидат архітектури показове лекційне заняття за темою: 

«Сценарний підхід в дизайні архітектурного середовища» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. М ДАС 2020-1 (5/8) відвідуваність – 63%. На занятті були 

присутні: завідувач та два НПП кафедри, що для показового заняття замало. 

Кафедра дизайну та образотворчого мистецтва: 

- 10.02.21. Морозюк Ю.В., асистент кафедри дизайну та образотворчого 

мистецтва, відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи 

формоутворення». Підгрупа гр. Дизайн 2020-2 (9/10) відвідуваність – 90%. На 

занятті були присутні: завідувач та три НПП кафедри. 

- 10.02.21. Морська О.О., асистент кафедри дизайну та образотворчого 

мистецтва, відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи 

формоутворення». Підгрупа гр. Дизайн 2020-1 (10/10) відвідуваність – 100%. 

На занятті були присутні: завідувач та три НПП кафедри. 
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- 24.02.21. Чирва О.Ч., доцент кафедри дизайну та образотворчого 

мистецтва к.п.н., Лобко-Зампассі М., асистент кафедри дизайну та 

образотворчого мистецтва, відкрите практичне заняття з навчальної 

дисципліни «Живопис та кольорознавство». Дизайн 2019-1 (5/13) 

відвідуваність – 38%. На занятті були присутні: три НПП кафедри та доцент 

кафедри АБіСтаДАС доц. Дудка О.М.. 

- 31.05.21. Сімонова А.В., старший викладач кафедри дизайну та 

образотворчого мистецтва, к.м.н., відкрите практичне заняття з навчальної 

дисципліни «Живопис» за темою: «Декоративне рішення натюрмортів з 

гіпсовою головою» (аудиторне). Гр. ОМ 2020-1 (12/14), відвідуваність – 86%. 

На занятті були присутні: завідувач та чотири НПП кафедри. 

Кафедра основ архітектурного проектування: 

- 15.02.21. Усачова О.Ю., доцент кафедри основ архітектурного 

проектування, кандидат архітектури, доцент, відкрите лекційне заняття (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. А 2020-1(19), А 2020-2(20), А 2020-3(19), А 

2020-5р(30) – технічний збій підключення до конференції. 

Кафедра міського будівництва: 

- 09.03.21. Івасенко В.В., доцент кафедри міського будівництва, відкрите 

лекційне заняття за темою: «Основні фактори впливу на розвиток вулиць і 

доріг населених пунктів» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. М МБГ 2020-1 

(10/21) відвідуваність – 48%. На занятті були присутні: завідувач та три НПП 

кафедри. 

- 09.03.21. Панкеєва А.М., доцент кафедри міського будівництва, 

лекційне заняття за темою: «Основні історичні етапи розвитку міст. Генеза 

розвитку міст та агломерацій.» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. М МБГ 

2020-1 (9/21) відвідуваність – 43%. На занятті були присутні: завідувач та три 

НПП кафедри. 

Кафедра містобудування: 

- 17.03.21. Жмурко Ю.В., доцент кафедри містобудування, кандидат 

архітектури, відкрите лекційне заняття за темою: «Містобудівні концепції 

початку ХХ століття в контексті загострення екологічних питань» (за 

допомогою Zoom). Гр. М МБ 2020-1 (6/7) відвідуваність – 86%. На занятті були 

присутні: завідувач, три НПП та лаборант кафедри. 

- 21.04.21. Вітченко Д.М., старший викладач кафедри містобудування, 

к.архітектури, відкрите лекційне заняття за темою: «Передпроектний цикл 

досліджень історичних міст. Історичний центр міста Красноград.» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. М МБ 2020-1 (5/6) відвідуваність – 83%. На 

занятті були присутні: тільки два НПП кафедри, аспірант кафедри та лаборант 

кафедри, що може негативно вплинути на якість обговорення навчального 

заняття. 

Будівельний факультет. Проведено 10 аудитів підготовки та 

проведення відкритих навчальних занять, оцінено «відмінно» - 7; «добре» - 3. 



7 
 

Кафедра механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології: 

- 11.02.21. Левенко Г. М., доцент кафедри механіки ґрунтів, фундаментів 

та інженерної геології, к.т.н., відкрите лекційне заняття з навчальної 

дисципліни: «Спеціальні фундаменти» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. 

ПЦБ3018-1у(14), ПЦБ2018-1уе(5), ПЦБ2018-2у(17), ПЦБ2017-1(20), 

ПЦБ2017-1е(7) (19/63) відвідуваність – 30%. На занятті були присутні: 

завідувач та три НПП кафедри. 

- 15.03.21. Яковлєв Є.А., професор кафедри механіки ґрунтів, 

фундаментів та інженерної геології, кандидат технічних наук, відкрите 

практичне заняття за темою: «Розрахунок балок і плит на пружній основі». Гр. 

М ПЦБ 2020-1 (10/16) відвідуваність – 63%. На занятті були присутні: 

завідувач та два НПП кафедри. 

- 24.05.21. Кобзар Ю. І., доцент кафедри механіки ґрунтів, фундаментів 

та інженерної геології, к.т.н., відкрите лабораторне заняття з навчальної 

дисципліни «Механіка ґрунтів і основи фундаментобудування» за темою: 

«Визначення гранулометричного складу піску та ступеня його 

неоднорідності» (аудиторне). Гр. ПЦБ 2019-1, ПЦБ 2019-3р (23/23), 

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

кафедри. 

Кафедра технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів: 

- 09.02.21. Атинян А.О., доцент кафедри технології будівельного 

виробництва і будівельних матеріалів, кандидат технічних наук, відкрите 

лекційне заняття з навчальної дисципліни: «Комплексна механізація 

спеціальних методів бетонування» (за допомогою Zoom). Гр. ПЦБ 2019-1уе(9), 

ПЦБ 2019-1у(19), ПЦБ 2019-2у(9) (19/37) відвідуваність – 51%. На занятті 

були присутні: завідувач та три НПП кафедри. 

- 20.04.21. Якименко О.В., доцент кафедри Технології будівельного 

виробництва і будівельних матеріалів, к.е.н., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Комплексна механізація й автоматизація земляних робіт» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. ПЦБ 2019-1уе(8/9), ПЦБ19-1у(СП 

Іннов.тех.)(6/19), ПЦБ19-2у(СП Іннов.тех.)(8/9) відвідуваність – 59%. На 

занятті були присутні: завідувач та п’ять НПП кафедри. 

Кафедра будівельних конструкцій: 

- 23.02.21. Жиляков В.Я., доцент кафедри будівельних конструкцій, 

кандидат технічних  наук, відкрите лекційне заняття за темою: «З’єднання 

елементів металевих конструкцій» (за допомогою Zoom). Гр МБГ 2018-1(18); 

МБГ 2019-1у(30) (24/48) відвідуваність – 50%. На занятті були присутні: три 

НПП кафедри. 

- 19.05.21. Резнік П.А., старший викладач кафедри будівельних 

конструкцій, відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології розрахунку та проектування будівельних 

конструкцій» за темою: «Особливості моделювання будівельних конструкцій. 
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Аспекти побудови прямих будівельних задач будівельної механіки» (за 

допомогою Zoom). Гр. М ПЦБ 2020-1 (10/19), відвідуваність – 53%. На занятті 

були присутні: чотири НПП кафедри. 

Кафедра земельного адміністрування та ГІС: 

- 17.02.21. Доля К. В., доцент кафедри земельного адміністрування та 

ГІС, кандидат технічних наук, відкрите практичне заняття за темою: «Вступ 

до АРК ГІС». Гр. ГКЗ 2018-2 (17/22) відвідуваність – 77%. На занятті були 

присутні: три НПП кафедри. 

- 01.03.21. Пеньков В.О., доцент кафедри земельного адміністрування та 

ГІС, кандидат технічних наук, відкрите лекційне заняття за темою: «Методи 

створення геодезичних мереж згущення. Теодолітні ходи» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. ГКЗ 2020-1(19), ГКЗ 2020-2(19), ГКЗ 2020-3(18) присутні 

– 40 студенти, відвідуваність – 71%. На занятті були присутні: завідувач та 

п’ять НПП кафедри. 

- 06.04.21. Штерндок Е.С., асистент кафедри земельного 

адміністрування та ГІС, к.т.н., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Використання досягнень науково-технічного прогресу під час проведення 

робіт з землевпорядного проектування» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. 

М ЗУК 2020-1 (8/16) відвідуваність – 50%. На занятті були присутні: завідувач 

та три НПП кафедри. 

Факультет інженерних мереж та екології міст. Проведено 13 аудитів 

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

6; «добре» - 7. 

Кафедра інженерної екології міст: 

- 17.02.21. Вергелес Ю.І., старший викладач кафедри інженерної екології 

міст, відкрите практичне заняття за темою: «Сучасний стан біологічного 

різноманіття Землі». Гр. Еко 2018-1у (17/21) відвідуваність – 81%. На занятті 

були присутні: завідувач та три НПП кафедри. 

- 22.02.21. Бєкєтов В.Є., доцент кафедри інженерної екології міст, канд. 

техн. наук, доцент, відкрите лекційне заняття за темою: «Властивості пилу і 

газів» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ТЗНС 2018-1(11/13), ТЗНС 2019-1у 

(1/1) відвідуваність – 86%. На занятті були присутні: п’ять НПП кафедри. 

- 01.03.21. Коваленко Ю.Л., доцент кафедри інженерної екології міст, 

канд. техн. наук, ст.н.с., відкрите лекційне заняття за темою: «Прилади для 

вимірювання тиску» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ТЗНС 2020-1 (5/8) 

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

- 29.03.21. Катков М.В., доцент кафедри інженерної екології міст, к.т.н., 

доцент, відкрите лекційне заняття за темою: «Державна система управління 

екологічної безпекою в Україні» (за допомогою Teams). Гр. ТЗНС 2018-1(13), 

ТЗНС 2019-1у(1) присутні 11 студентів відвідуваність – 79%. На занятті були 

присутні: три НПП кафедри. 
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- 07.04.21. Решетченко А.І., доцент кафедри інженерної екології міст, 

к.т.н., відкрите практичне заняття за темою: «Вимірювання та розрахунок 

рівнів транспортного шуму» (за допомогою Teams). Гр. ТЗНС 2019-1(7/7), 

ТЗНС 2020-1у(0/4) присутні 7 студентів, відвідуваність – 64%. На занятті були 

присутні: завідувач та три НПП кафедри. 

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод: 

- 19.03.21. Чуб І.М., доцент кафедри водопостачання, водовідведення і 

очищення вод, к.т.н., доцент, відкрите практичне заняття за темою: «Метод 

визначення дози сорбенту». Гр. ГБтаВТ 2018-1 (10/11) відвідуваність – 91%. 

На занятті були присутні: три НПП кафедри. 

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності: 

- 24.02.21. Рогозін А.С., доцент кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, канд.техн.наук, доцент, відкрите лекційне заняття за темою: 

«Поняття функцій управління в органах цивільного захисту». Гр ЦЗ 2017-1 

(6/7) відвідуваність – 86%. На занятті були присутні: завідувач кафедрою та 

сім НПП кафедри. 

- 24.03.21. Білим П.А., доцент кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, к.хім.н., доцент, відкрите лекційне заняття за темою: «Аварії 

на пожежовибухонебезпечних об’єктах» (за допомогою Skype). Гр. М ОПР 

2020-1 (12/14) відвідуваність – 86%. На занятті були присутні: завідувач та сім 

НПП кафедри. 

- 06.04.21. Нестеренко С.В., старший викладач кафедри охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, к.т.н., відкрите практичне заняття за темою: 

«Методика оцінки ефективності заходів з удосконалення умов та охорони 

праці» (за допомогою Скайп). Гр ОПР 2018-1 (11/11) відвідуваність – 100%. 

На занятті були присутні: завідувач та одинадцять НПП кафедри. 

- 07.04.21. Барбашин В.В., доцент кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, к.т.н., доцент, відкрите лекційне заняття за темою: «План 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» (за допомогою Skype). 

Гр М ОПР 2020-1 (13/14) відвідуваність – 93%. На занятті були присутні: 

завідувач та десять НПП кафедри. Тривалість навчального заняття – 90 

хвилин. 

 

Кафедра нафтогазової інженерії і технологій: 

- 24.03.21. Палєєва К.М., асистент кафедри нафтогазової інженерії і 

технологій, відкрите практичне заняття за темою: «Одноступеневий контроль 

якості виробів» (за допомогою Teams). Гр. НІіТ 2019-1 (17/19) відвідуваність 

– 89%. На занятті були присутні: декан факультету та десять НПП кафедри. 

- 01.04.21. Міланко В. А., асистент кафедри нафтогазової інженерії і 

технологій, відкрите практичне заняття за темою: «Визначення режиму руху 

рідини за допомогою крітерієв подібності. Критерій Рейнольдса.» (за 
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допомогою Teams). Гр. НІіТ 2019-1 (10/19) відвідуваність – 53%. На занятті 

були присутні: декан факультету, заступник декана та дев’ять НПП кафедри. 

- 29.04.21. Бобловський О.В., асистент кафедри нафтогазової інженерії і 

технологій, відкрите лабораторне заняття з навчальної дисципліни 

«Нафтогазопромислова геологія» (за допомогою Teams). Гр. НІіТ 2019-2(9/16) 

відвідуваність – 56%. На занятті були присутні: 1) завідувач кафедрою НГІіТ; 

2) доцент кафедр, декан Факультету ІМтаЕМ; 3) доцент кафедри, завідувач 

кафедрою ІЕМ; 4) чотири НПП кафедри. 

Факультет по роботі з іноземними студентами. Проведено 3 аудита 

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

3. 

Кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології: 

- 04.03.21. Кірянова О.В., старший викладач кафедри мовної підготовки, 

педагогіки та психології, відкрите практичне заняття за темою: «Сінтаксіс 

простого речення». Гр. Філол. 2019-2 ( 9/10 ), відвідуваність -90 %. На занятті 

присутні: завідувачка та три НПП кафедри. 

- 26.04.21. Приходько А.М., доцент кафедри мовної підготовки, 

педагогіки та психології, к.пед.н., лекційне заняття з навчальної дисципліни 

«Професійна риторика» за темою: «Продуктивне та маніпулятивне професійне 

спілкування» (за допомогою Teams). Гр. Дизайн-1,-2,Ліс19-

1(проф.ритор.)(1/1), ТЗНС,Еко19-1(проф.ритор.) (7/7) відвідуваність – 100%. 

На занятті були присутні: завідувач кафедрою, три НПП кафедри. 

Кафедра історії і культурології: 

- 08.04.21. Рассоха І.М., професор кафедри історії і культурології, 

д.філософських.н., відкрите лекційне заняття за темою: «Найдавніші культури 

на території України» (за допомогою Zoom). Гр. Е 2020-1(20), Е 2020-2(20), 

МіЕк 2020-1(21), МіЕк 2020-2(22), присутні 47 студентів, відвідуваність – 

57%. На занятті були присутні: завідувач та три НПП кафедри. 

Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та 

транспортної інфраструктури. Проведено 33 аудита підготовки та 

проведення відкритих навчальних занять, оцінено «відмінно» - 21; «добре» - 

9, рекомендовано провести повторно – 3 (2 – проведено, 1 – заплановано 

повторне проведення у 2021-2022 н.р.). 

 

Кафедра транспортних систем і логістики: 

- 22.02.21. Давідіч Ю.О., професор кафедри транспортних систем і 

логістики, д.т.н., професор, показове лекційне заняття за темою: «Техніко-

експлуатаційні показники і собівартість вантажних перевезень» (за допомогою 

ZOOM). Гр. ТТ 2019-1у, ТТ 2018-1, ТТ 2018-2 (49/54)  відвідуваність – 91%. 

На занятті були присутні: десять НПП кафедри. 

- 16.04.21. Носач Д.С., асистент кафедри транспортних систем і 

логістики, відкрите практичне заняття за темою: «Розрахунок точки 
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беззбитковості діяльності складу» (за допомогою Zoom). Гр. МОМГ 2018-

1(12/28) відвідуваність – 43%. На занятті були присутні: чотири НПП кафедри. 

- 27.05.21. Галкін А.С., доцент кафедри транспортних систем і логістики, 

Д.Т.Н., відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Стратегія 

розвитку перевезень» за темою «Сталий розвиток транспорту і логістики» (за 

допомогою Zoom). Гр. М ОП 2020-1(Страт.розв.перевез.) (16/20) 

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

Кафедра електричного транспорту: 

- 12.02.21. Личов Д.О., старший викладач кафедри електричного 

транспорту, відкрите лекційне заняття за темою: «Частотні характеристики 

систем автоматичного керування». Гр. ЕТ 2019-1у(17), СА 2019-1у(16), СТ 

2019-1у(15), ЕТ 2018-1(5) (12/53) відвідуваність – 23%. На занятті були 

присутні: на першій годині навчального заняття сім, на другій – дев’ять НПП 

кафедри. 

- 22.02.21. Петренко О. М., доцент кафедри електричного транспорту, 

д.т.н., доцент, відкрите лекційне заняття за темою: «Принципи  проектування  

електричних  машин.  Нормативні документи які використовуються при 

проектуванні асинхронних двигунів». За допомогою Microsoft Teams. Гр. М 

ЕТ2020-1, М СТ2020-1 (19/29) відвідуваність – 66%. На занятті були присутні:  

вісім НПП кафедри. 

- 01.03.21. Кульбашна Н.І., старший викладач кафедри електричного 

транспорту, к.т.н., доцент, відкрите лекційне заняття за темою: «Нормування 

тривалості оборотного рейсу на маршруті». За допомогою Microsoft Teams. Гр. 

ЕТ 2017-1, ЕТ2018-1у (10/29) відвідуваність – 34%. На занятті були присутні:  

вісім НПП кафедри. 

- 04.03.21. Костенко І.О., асистент кафедри електричного 

транспорту, відкрите практичне заняття за темою «Будова стартеру 

транспортного засобу». Гр. СТ 2018-1у ( 10/20), відвідуваність 50%. На занятті 

присутні: заступник директору інституту та п'ять НПП. 

- 17.03.21. Далека В.Х., професор кафедри електричного транспорту, 

д.т.н., відкрите лекційне заняття за темою: «Математичне моделювання 

ресурсоспоживання». Гр. Мн СА2020-1, Мн ЕСЕ2020-1, Мн СДС2020-1 

(10/11) відвідуваність – 91%. На занятті були присутні: дев’ять НПП кафедри. 

- 20.04.21. Лукашова Н.П., старший викладач кафедри електричного 

транспорту, відкрите практичне заняття за темою: «Розрахунок потужності 

електричних двигунів» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. СТ 2019-1у(15), 

присутні 10 студентів відвідуваність – 67%. На занятті були присутні: десять 

НПП кафедри. 

- 21.04.21. Донець О.В., доцент кафедри електричного транспорту, к.т.н, 

доцент, відкрите лекційне заняття за темою: «Промисловий автоматизований 

електропривод з безконтактними апаратами – як єдина система» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. ЕТ 2018-1(5), ЕТ 2019-1у(17), СА 2019-
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1у(16), СТ 2019-1у(15), присутні 28 студентів відвідуваність – 53%. На занятті 

були присутні: чотири НПП кафедри. 

- 11.05.21. Герасименко В. А., старший викладач кафедри електричного 

транспорту, відкрите лабораторне заняття з навчальної дисципліни «Системи 

керування електроприводами» (аудиторне). Гр. СА 2019-1у(11/16), 

відвідуваність – 69%. На занятті були присутні: шість НПП кафедри. 

Кафедра фізики: 

- 03.03.21. Безуглий А. В., доцент кафедри фізики, канд. фіз.-мат. наук 

відкрите лекційне заняття за темою: «Магнітне поле в речовині». Гр. Сінж 

2020-1 (8/12) відвідуваність – 67%. На занятті були присутні: два НПП 

кафедри. 

- 24.03.21. Орел Є.С., доцент кафедри фізики, канд. фіз.-мат. наук, доцент 

кафедри Назаренко Є.І., відкрите лабораторне заняття за темою: «Вимір 

коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса» (за допомогою Zoom). Гр. ТТ 

2020-1 (18/21) відвідуваність – 86%. На занятті були присутні: чотири НПП 

кафедри. 

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст: 

- 15.02.21. Охріменко В.М., доцент кафедри систем електропостачання 

та електроспоживання міст, к.т.н, відкрите лекційне заняття за темою: «Т.3. 

Режими роботи приймачів електричної енергії. Т.4. Уплив системи 

електропостачання на роботу електроприймачів» (за допомогою Microsoft 

Teams). Гр. ЕСЕ 2017-1(2/10), ЕСЕ2018-1у(3/13) відвідуваність – 22%. На 

занятті були присутні: два НПП кафедри (на першій годині лекції – один НПП 

кафедри), що негативно вплине на якість обговорення відкритого навчального 

заняття, рекомендовано провести повторно. 

- 13.04.21. Охріменко В.М., доцент кафедри системи електропостачання 

та електроспоживання міст, к.т.н, відкрите лекційне заняття за темою: «Моделі 

відмов устаткування» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. Мн СА 2020-1(5), 

Мн ЕСЕ 2020-1(3), Мн СДС 2020-1(3), присутні 11 студентів відвідуваність – 

100%. На занятті були присутні: п’ять НПП кафедри. 

- 01.03.21. Коробка В.О., старший викладач кафедри систем 

електропостачання та електроспоживання міст, відкрите лекційне заняття з 

навчальної дисципліни: «Основи релейного захисту та автоматизації 

енергосистем» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ЕСЕ 2017-1(10), ЕСЕ2018-

1у(13), НВДЕ 2018-1у(12), СДС 2018-1у(17), НВДЕ 2017-1(14), СДС 2017-1(6) 

присутні – 18 студенти відвідуваність – 25%. На занятті були присутні: 

завідувач та три НПП кафедри. 

- 18.03.21. Щербак І.Є., асистент кафедри систем електропостачання та 

електроспоживання міст, к.т.н., відкрите практичне заняття за темою: 

«Розрахунок втрат електроенергії у трансформаторах». Гр. НВДЕ 2019-1у, 

ЕСЕ 2018-1, НВДЕ 2018-1 (15/22) відвідуваність – 68%. На занятті були 

присутні: завідувач та три НПП кафедри. 
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- 01.04.21. Карюк А.О., старший викладач кафедри систем 

електропостачання та електроспоживання міст, відкрите лабораторне заняття 

за темою: «Дослідження характеристик фотогальванічного джерела 

живлення» (за допомогою Teams). Гр. ЕСЕ 2017-1(10), ЕСЕ2018-1у(13) 

присутні 12 відвідуваність – 52%. На занятті були присутні: п’ять НПП 

кафедри. 

- 28.04.21. Перепечений В.О., доцент кафедри систем електропостачання 

та електроспоживання міст, к.т.н, відкрите лекційне заняття з навчальної 

дисципліни «Теорія автоматичного керування» за темою: «Показники якості 

перехідних процесів» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ЕСЕ 2019-1у(2/23), 

НВДЕ 2019-1у(1/6), СДС 2019-1у(3/18), ЕСЕ 2018-1(3/8), НВДЕ 2018-1(4/8), 

СДС 2018-1(1/7) відвідуваність – 20% (14/70). На занятті були присутні: 

завідувач та п’ять НПП кафедри. 

Кафедра альтернативної електроенергетики та електротехніки: 

- 22.03.21. Сенецький О.В., доцент кафедри альтернативної 

електроенергетики та електротехніки, к.т.н., відкрите лекційне заняття за 

темою: «Ознайомлення з основними положеннями теорії теплопровідності. 

Визначення поняття коефіцієнту теплопровідності та способу його оцінки» (за 

допомогою Teams). Гр. НВДЕ 2019-1(8), гр. НВДЕ 2020-1у(21) присутні 16 

відвідуваність – 55%. На занятті були присутні: завідувач та чотири НПП 

кафедри. 

Кафедра світлотехніки і джерел світла: 

- 26.02.21. Суворова К.І., доцент кафедри світлотехніки і джерел світла, 

к.т.н., доцент, відкрите лекційне заняття за темою: «Разрядні лампи низького 

тиску» (за допомогою Microsoft Teams). Гр СДС 2019-1у(9/18), СДС 2018-

1(1/7) (відвідуваність – 40%. На занятті були присутні: три НПП кафедри та 

заступник директора ННІ ЕІТІ. 

- 07.04.21. Назаренко Л.А., професор кафедри світлотехніки та і джерел 

світла, Д.Т.Н., професор, показове лекційне заняття за темою: «Вплив 

температури на характеристики і віжвід тепла (LED)» (за допомогою Teams). 

Гр. М СДС 2020-1 (6/6) відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: 

заст.дир. ННІ та чотири НПП кафедри. 

Кафедра енергоефективних інженерінгових систем: 

- 13.04.21. Юзбашьян А.П., старший викладач кафедри 

енергоефективних інженерінгових систем, к.т.н., лекційне заняття за темою: 

«Встановлення і експлуатація обладнання систем кондиціювання повітря» (за 

допомогою Teams). Гр. ЦІ ТГВ 2018-1у(8/14), ЦІ ТГВ 2017-1(4/10) 

відвідуваність – 50%. На занятті були присутні: завідувач кафедрою, три НПП 

кафедри, та декан факультету ІМЕМ Ромашко О.В. 

- 23.04.21. Хренов О.М., доцент кафедри енергоефективних 

інженерінгових систем, к.т.н., лекційне заняття за темою: «Моделювання  

гідравлічних режимів функціонування міських інженерних мереж» (за 
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допомогою Teams). Гр. МБГ 2019-1(10/16), МБГ 2020-1у(9/17) та МБГ 2020-

2у(4/16) відвідуваність – 47%. На занятті були присутні: завідувач кафедрою, 

два НПП кафедри, та декан факультету Інженерних мереж та екології міст 

Ромашко О.В. 

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій: 

- 26.02.21. Воєводіна М.Ю., старший викладач кафедри комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій, відкрите лекційне заняття за темою: 

«Основи HTML» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ІСтаТ 2020-1 (21/25) 

відвідуваність – 84%. На занятті були присутні: п’ять НПП та інженер 

кафедри. 

- 01.03.21. Костенко О.Б., доцент кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій, к.ф.-м.н., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Основні теореми теорії ймовірностей та наслідки з них» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. Е 2020-1(20), Е 2020-2(20), МіЕк 2020-1(22), МіЕк 2020-

2(22), ОіА 2020-1(19), ОіОМБ 2020-1(15) (66/118) відвідуваність – 56%. На 

занятті були присутні: завідувач та чотири НПП кафедри. 

- 15.03.21. Булаенко М.В., доцент кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій, к.т.н., показове лекційне заняття з навчальної 

дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (за допомогою 

Teams). Гр. ТТ 2020-1(21), ТТ 2020-2(22) біли присутніми 26 студентів, 

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

Рекомендовано провести повторно. 

- 12.04.21. Булаенко М.В., доцент кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій, к.т.н., відкрите лекційне заняття за темою: 

«Багатовимірні випадкові величини» (за допомогою Teams). Гр. ТТ 2020-1(19), 

ТТ 2020-2(22) присутні 25 студентів, відвідуваність – 61%. На занятті були 

присутні: завідувач та п’ять НПП кафедри. 

- 08.04.21. Яковлева І.О., доцент кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій, к.т.н., відкрите практичне заняття за темою: 

«Пошукові системи та технології обміну інформацією» (за допомогою Teams). 

Гр. МКК 2020-2 (15/21) відвідуваність – 71%. На занятті були присутні: 

завідувач та шість НПП кафедри. 

- 13.05.21. Штельма О.М, старший викладач кафедри комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій, відкрите практичне заняття з навчальної 

дисципліни «ВПМ (Теорія ймовірностей та мат. статистика. Математичне 

програмування)» за темою: «Лінійне програмування» (аудиторне). Гр. МГКТС 

2020-1(15/24), відвідуваність – 63%. На занятті були присутні: завідувач та 

чотири НПП кафедри. 

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій: 

- 09.03.21. Погребняк Б.І., доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, к.т.н., показове лекційне заняття за 
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темою: «» (за допомогою ZOOM). Гр. КН 2018 – 1 (14/25) відвідуваність – 56%. 

На занятті були присутні: завідувач та три НПП кафедри. 

Кафедра теоретичної і будівельної механіки: 

- 01.03.21. Середа Н.В., доцент кафедри теоретичної і будівельної 

механіки, к.т.н., практичне заняття за темою: «Визначення переміщень при 

прямому згинанні». Гр. ПЦБ 2019-1(20/23), ПЦБ 2019-3р(1/2) відвідуваність – 

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

- 20.04.21. Чупринін О.О., доцент кафедри теоретичної і будівельної 

механіки, к.т.н., відкрите лекційне заняття за темою: «Метод скінченних 

елементів» (за допомогою Teams). Гр. ПЦБ 2020-1у(15), ПЦБ 2020-2у(16), 

ПЦБ 2019-1(24), ЦІ ВВ 2020-1у(2), ЦІ ТГВ 2020-1у(4), ЦІ 2019-1(5) присутні 

16 студентів відвідуваність – 24%. На занятті були присутні: чотири НПП 

кафедри. Рекомендовано провести повторно. 

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту. Проведено 

49 аудитів підготовки та проведення відкритих навчальних занять, оцінено 

«відмінно» - 38; «добре» - 11. 

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування: 

- 19.02.21. Парасюк О.О., старший викладач кафедри менеджменту і 

публічного адміністрування, відкрите лекційне заняття за темою: «Основні 

організаційні теорії та моделі». Гр ПУіА 2020-1, ПУіА 2020-2 (26/44) 

відвідуваність – 59%. На занятті були присутні: заступник директора інституту 

та чотири НПП кафедри. 

- 01.03.21. Плотницька С.І., професор кафедри менеджменту і 

публічного адміністрування, Д.Е.Н., професор, відкрите лекційне заняття за 

темою: «Маркетингові стратегії на міжнародному ринку», англійською мовою 

(за допомогою Microsoft Teams). Гр. ПУіА-1, МОМГ18-1 (17/18) 

відвідуваність – 94%. На занятті були присутні: шість НПП кафедри та 

заступник директора інституту НПП кафедри. 

- 16.03.21. Бурмака Т.М., доцент кафедри менеджменту і публічного 

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

«Теоретичні та методичні основи менеджменту комунікацій» (за допомогою 

Zoom). Гр. ХарМОМГ19-1 (14/21) відвідуваність – 67%. На занятті були 

присутні: три НПП кафедри. 

- 19.04.21. Калашнікова Х.І., доцент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування, к.е.н., доцент, відкрите лекційне заняття за темою 10: «Ділові 

контакти в діяльності менеджера» (за допомогою Teams). Гр. МГКТС 2019-

1(26), МГКТС 2019-2(27) присутні 21 студентів, відвідуваність – 40%. На 

занятті були присутні: п’ять НПП кафедри та заступник директора ННІ. 

- 06.05.21. Швед А.Б., асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування, відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни 

«Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)» за темою «Зовнішнє й 

внутрішнє середовище організації» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. 
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МОМГ 2020-1 (19/24) відвідуваність – 79%. На занятті були присутні: чотири 

НПП кафедри та заступник директора ННІЕіМ. 

- 11.05.21. Запорожець Г.В., доцент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування, к.е.н., доцент, відкрите лекційне заняття з навчальної 

дисципліни «Інвестиційний менеджмент» за темою «Венчурний бізнес та його 

розвиток в Україні» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. М МО 2020-1 (7/7) 

відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: завідувач та п’ять НПП 

кафедри, заступник директору ННІЕіМ. 

- 14.05.21. Боровик М.В., доцент кафедри, менеджменту і публічного 

адміністрування, Д.Екон.Н. відкрите лекційне заняття з навчальної 

дисципліни «Ризик-менеджмент» за темою «Особливості управління 

зовнішніми та внутрішніми ризиками» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. М 

МО 2020-1 (7/7) відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: три НПП 

кафедри. 

- 04.06.21. Лях Ю.І., асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування, відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Теорія 

організації» за темою «Культура організації» (за допомогою Microsoft Teams). 

Гр. ПУіА 2020-1(22), ПУіА 2020-2(22) присутні – 38 студентів, відвідуваність 

– 86%. На занятті були присутні: п’ять НПП кафедри. 

Кафедра ФЕБ, обліку і аудиту: 

- 15.02.21. Шаповал Г.М., доцент кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, к.е.н., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Бухгалтерський облік основних 

господарських процесів діяльності суб’єктів господарювання» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. МГКТС 2018-1(6/26), МГКТС 2018-2 (11/26) 

(відвідуваність – 33%. На занятті були присутні: завідувач та вісім НПП 

кафедри. 

- 22.02.21. Конопліна О.О., асистент кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, к.е.н., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Організація аналітичного процесу. 

Документування та контроль у системі автоматизованого оброблення даних» 

(за допомогою Microsoft Teams). Гр. ОіА 2017-1(14), ОіОМБ 2017-1(12), ФЕБ 

2017-1(10) присутні – 23 студенти, відвідуваність – 64%. На занятті були 

присутні: завідувач та п’ять НПП кафедри. 

- 01.03.21. Власова О.Є., доцент кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, к.е.н., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Облік та звітність з податку з доходів 

фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. ОіА 2017-1(10/14), ОіОМБ 2017-1(6/12), ФЕБ 

2017-1(5/10) присутні –  студенти, відвідуваність – 58%. На занятті були 

присутні: шість НПП кафедри. 

- 15.03.21. Зубенко А.В., доцент кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, к.е.н., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Оцінка вартості об’єктів нерухомості. 

Оцінка вартості нематеріальних активів» (за допомогою Teams). Гр. ОіА 2017-

1 (11/14) відвідуваність – 79%. На занятті були присутні: п’ять НПП кафедри. 
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- 16.03.21. Карпушенко М.Ю., доцент кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, 

к.е.н., відкрите лекційне заняття за темою: «Облік імпортних операцій» (за 

допомогою Teams). Гр. ОіА 2017-1 (11/14) відвідуваність – 79%. На занятті 

були присутні: шість НПП кафедри. 

- 18.03.21. Чех Н.О., старший викладач кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, 

к.е.н., відкрите лекційне заняття за темою: «Ризики у фінансовому 

менеджменті» (за допомогою Teams). Гр. ФЕБ 2017-1 (8/10) відвідуваність – 

80%. На занятті були присутні: чотири НПП кафедри. 

- 12.04.21. Литовченко О.Ю., доцент кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, 

к.е.н., відкрите лекційне заняття за темою: «Механізм управління фінансово-

економічною безпекою підприємницьких структур» (за допомогою Teams). 

Гр. М УФБп 2020-1 (2/2) відвідуваність – 100%. На занятті були присутні: 

завідувач та три НПП кафедри. 

- 14.04.21. Спіцина Н.В., доцент кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, к.е.н., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Облік поточних зобов’язань» (за 

допомогою Teams). Гр. ОіА 2019-1(11), ОіОМБ 2019-1(6), ФЕБ 2019-1(11) 

присутні 18 студентів, відвідуваність – 64%. На занятті були присутні: чотири 

НПП кафедри. 

- 20.04.21. Смірная С.М., доцент кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, к.е.н., 

відкрите практичне заняття за темою: «Ефективність різних стилів 

керівництва управлінського персоналу» (за допомогою Teams). Гр. М УФБп 

2020-1(2) присутні 2 студентів, відвідуваність – 100%. На занятті були 

присутні: три НПП кафедри. 

- 26.04.21. Гавриличенко Є.В., доцент кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, 

к.е.н., відкрите лекційне заняття за темою: «Документування внутрішнього 

аудиту» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. М ОіА 2020-1 (4/4) відвідуваність 

– 100%. На занятті були присутні: п’ять НПП кафедри. 

- 27.04.21. Косяк А.П., доцент кафедри ФЕБ, обліку і аудиту, к.е.н., 

відкрите лекційне заняття за темою: «Облік розрахунків з працівниками» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр ОіОМБ 2019-1, ФЕБ 2019-1 (14/17) 

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

- 26.05.21. Родченко С.С. (Лелюк Н.С.), старший викладач кафедри ФЕБ, 

обліку і аудиту, відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Фінанси» 

за темою «Фінансовий ринок» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ФЕБ 2019-

1(11), ОіА 2019-1(10), ОіОМБ 2019-1(6) присутні – 18 студентів, 

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

Кафедра підприємства та бізнес-адміністрування: 

- 02.03.21. Соколов Д.В., старший викладач кафедри підприємства та 

бізнес-адміністрування, відкрите практичне заняття за темою: «Основні 

методичні прийоми економічного аналізу». Гр Ет ОБ 2017-1 (16/20) 

відвідуваність – 80%. На занятті були присутні: п’ять НПП кафедри. 
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- 17.03.21. Мозговий Є.В., асистент кафедри підприємництва та бізнес-

адміністрування, к.е.н., відкрите практичне заняття за темою: «Фінансово-

математичні основи бізнес-проектування» (за допомогою Teams). Гр. ЕтаОБ 

2017 -2 (15/19) відвідуваність – 79%, також були присутні чотири студенти гр. 

ЕтаОБ 2017-1. На занятті були присутні: завідувач та п’ять НПП кафедри. 

- 18.03.21. Дріль Н.В., старший викладач кафедри підприємництва та 

бізнес-адміністрування, відкрите практичне заняття за темою: «Фінансово-

математичні основи бізнес-проектування» (за допомогою Teams). Гр. ЕтаОБ 

2017 -1 (14/20) відвідуваність – 70%. На занятті були присутні: завідувач та 

чотири НПП кафедри. 

- 19.04.21. Гайденко С.М., доцент кафедри підприємництва та бізнес-

адміністрування, к.е.н., відкрите лекційне заняття за темою: «Тема 3.2. 

Фінансові результати діяльності та економічна ефективність функціонування 

малого підприємства, Тема 3.3. Оцінка фінансового стану малого 

підприємства» (за допомогою Teams). Гр. ЕтаОБ 2018-1(20/24), ЕтаОБ 2018-

2(14/25) (відвідуваність – 69%). На занятті були присутні: завідувач та 

тринадцять НПП кафедри. 

- 11.05.21. Юр`єва С.Ю., доцент кафедри підприємництва та бізнес-

адміністрування, к.е.н., відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни 

«Організація торгівлі» за темою «Основи мерчандайзингу» (за допомогою 

Microsoft Teams). Гр. ЕтаОБ 2020-1(29), ЕтаОБ 2020-2(29) присутні 45 

студентів відвідуваність – 78%. На занятті були присутні: завідувач та сім 

НПП кафедри. 

- 21.05.21. Тітяєв В.В., доцент кафедри підприємництва та бізнес-

адміністрування, к.е.н., відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни 

«Електронний бізнес» за темою «Системи оплати та електронний продаж 

товарів» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ЕтаОБ 2020-1(29), ЕтаОБ 2020-

2(29) присутні 33 студентів відвідуваність – 57%. На занятті були присутні: 

завідувач та одинадцять НПП кафедри. 

- 19.05.21. Гриненко В.В., доцент кафедри підприємництва та бізнес-

адміністрування, к.е.н., доцент, відкрите лекційне заняття з навчальної 

дисципліни «Бізнес-процеси у підприємництві» за темою «Моделювання 

бізнес проектів. Універсальна мова моделювання» (за допомогою Microsoft 

Teams). Гр. ЕтаОБ 2019-1 (12/26) відвідуваність – 46%. На занятті були 

присутні: завідувач та дванадцять НПП кафедри, заступник директору 

ННІЕіМ. 

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки: 

- 26.02.21. Федотова Ю.В., завідувач кафедрою економічної теорії та 

міжнародної економіки, к.е.н., відкрите практичне заняття за темою: «Бінарні 

відношення» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. МіЕк 2020-1 (15/22) 

(відвідуваність – 68%. На занятті були присутні: три НПП кафедри та 

заступник директора інституту. 
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- 12.03.21. Бервено О.В., професор кафедри економічної теорії та 

міжнародної економіки, Д.Е.Н., доцент, відкрите лекційне заняття за темою: 

«Багатоваріантність розвитку». Гр М Міек-2020-1 (2/2) відвідуваність – 100%. 

На занятті були присутні: три НПП кафедри та заступник директорі інституту. 

- 15.03.21. Рибак Г.І., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної 

економіки, відкрите лекційне заняття за темою: «Інфляційний механізм». Гр. 

Е 2020-1, Е 2020-2, МіЕк 2020-1, МіЕк 2020-2, ОіА 2020-1, ОіОМБ 2020-1 

(93/118) відвідуваність – 79%. На занятті були присутні: завідувач, три НПП 

кафедри та заступник директорі інституту. 

- 24.03.21. Можайкіна Н.В., доцент кафедри економічної теорії та 

міжнародної економіки, відкрите лекційне заняття за темою: «Інвестиції та 

міжнародне виробництво» (за допомогою Zoom). Гр. ЕП 2019-1(17), МіЕк 

2019-1(16) присутні 27 студентів, відвідуваність – 82%. На занятті були 

присутні: завідувач, чотири НПП кафедри та заступник директорі інституту. 

Кафедра туризму і готельного господарства: 

- 04.03.21. Кравець О.М., старший викладач кафедри туризму і 

готельного господарства, відкрите лекційне заняття за темою: «Роль 

емоційного інтелекту в професійній ̆ діяльності аніматора», (за допомогою 

zoom). Гр. ТУР 2018-1,-2,-3 (64/90) відвідуваність – 71%. На занятті були 

присутні: одинадцять НПП кафедри. 

- 16.03.21. Козлова А.О., старший викладач кафедри туризму і 

готельного господарства, відкрите лекційне заняття за темою: «Історія та 

розвиток готельної сфери в Україні» (за допомогою Teams). Гр. ГРС 2020-1,-

2,-3,-4 (72/104) відвідуваність – 69%. На занятті були присутні: завідувач, 

шість НПП кафедри та аспірант набору 2020 року. 

- 30.03.21. Тонкошкур М.В. доцент кафедри туризму і готельного 

господарства, відкрите лекційне заняття за темою: «Особливості проведення 

трансферів. Прокат автомобілів» (за допомогою Zoom). Гр. ТУР 2019-1(23), 

ТУР 2019-2(24), ТУР 2019-3(23) ТУР 2019,-4(24) присутні 61-79 студентів, 

відвідуваність – 65-84%. На занятті були присутні: вісім НПП кафедри. 

- 19.04.21. Абрамов В.В., доцент кафедри туризму і готельного 

господарства, доцент, відкрите лекційне заняття за темою: «Формування 

транспортної інфраструктури» (за допомогою Zoom). Гр. ТУР 2020-1(25), ТУР 

2020-2(26), ТУР 2020-3(26), ТУР 2020-4(26) присутні 70 студентів, 

відвідуваність – 68%. На занятті були присутні: десять НПП кафедри. 

Кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві: 

- 24.03.21. Лисенко Д.Е. професор кафедри управління проектами в 

міському господарстві і будівництві, Д.Т.Н., доцент, відкрите лекційне заняття 

за темою: «Організація процесу управління проектними закупівлями» (за 

допомогою Teams). Гр. М УП(кн) 2020-1 (4/4) відвідуваність – 100%. На 

занятті були присутні: завідувач та три НПП кафедри. 
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- 29.03.21. Доценко Н.В., доцент кафедри управління проектами в 

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

темою: «Документація ІТ-проектів» (за допомогою Teams). Гр. ІСтаТ 2017-

1(5/8), КН 2017-1(10/17) відвідуваність – 60%. На занятті були присутні: 

завідувач та чотири НПП кафедри. 

- 29.04.21. Гончарова З.В., доцент кафедри управління проектами у МГБ, 

к.е.н., гр. МіЕк 2020-2, відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни 

«Менеджмент» за темою «Тайм-менеджмент керівника. Тактичне 

планування» (за допомогою Microsoft Teams) не відбулось із-за хвороби 

викладача. 

Кафедра економіки: 

- 02.03.21. Костюк В.О., доцент кафедри економіки, к.е.н., відкрите 

практичне заняття за темою: «Методика розрахунку впливу трудового 

технічного потенціалу підприємства на його виробничий результат». Гр ЕПМГ 

2017-1 (10/15) відвідуваність – 66%. На занятті були присутні: завідувачка 

кафедри та п'ять  НПП кафедри. 

Кафедра Іноземних мов: 

- 18.03.21. Шуляков І.М., старший викладач кафедри Іноземних мов, 

відкрите практичне заняття за темою: ««Класифікація документів. 

Особливості вживання мовних моделей у професійному спілкуванні. Business 

correspondence Граматика: Герундій.» (за допомогою Teams). Гр. (віртуальна) 

ТЗНС, Еко 19-1, ЦІ-1, НІіТ 19-2 (7/9) відвідуваність – 78%. На занятті були 

присутні: завідувач та одинадцять НПП кафедри. 

- 24.03.21. Максименко Ю.С., викладач кафедри Іноземних мов, відкрите 

практичне заняття за темою: «Computer Literacy. Computers and the Internet in 

Education. Comparatives and Superlatives» (за допомогою Teams). Гр. МіЕК 

2020-1 (10/11) відвідуваність – 91%. На занятті були присутні: завідувач та 

одинадцять НПП кафедри. 

- 02.04.21. Міщенко К.О., старший викладач кафедри Іноземних мов, 

відкрите практичне заняття за темою: ««Social Media», Degrees of Comparison 

of Adjectives.» (за допомогою Teams). Гр. МГКТС 2020-1 (6/12) відвідуваність 

– 50%. На занятті були присутні: завідувач та шістнадцять НПП кафедри. 

- 12.04.21. Нікіфорова С.М., доцент кафедри іноземних мов, відкрите 

практичне заняття за темою: «The latest technologies for teaching English. Modal 

verbs for obligation, necessity, advice, prohibition (must, mustn’t, have to, don’t 

have to, need, should).» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ІстаТ 2020-1 (11/12) 

відвідуваність – 92%. На занятті були присутні: завідувач та десять НПП 

кафедри. 

- 12.04.21. Шевцова К.А., викладач кафедри іноземних мов, відкрите 

практичне заняття за темою: «Ділова кореспонденція. 

Формальне/неформальне листування.» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. А 
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2020-2 (4/7) відвідуваність – 57%. На занятті були присутні: завідувач та три 

НПП кафедри. 

- 12.04.21. Камєнєва І.А., старший викладач кафедри іноземних мов, 

відкрите практичне заняття за темою 5.2. «Новітні інформаційні технології у 

вивченні іноземної мови» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. Е 2020-1 (8/10) 

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

- 19.04.21. Безцінна Ж.П., старший викладач кафедри іноземних мов, 

відкрите практичне заняття за темою. «Health is the Greatest Wealth» (за 

допомогою Microsoft Teams). Гр. Філол 2019-3 (6/6) відвідуваність – 100%. На 

занятті були присутні: десять НПП кафедри. 

- 23.04.21. Подоляка І.М., викладач кафедри іноземних мов, відкрите 

практичне заняття за темою: «New informational technologies in English 

learning» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. МБГ 2020-1 (9/12) відвідуваність 

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

- 27.04.21. Келюх О.Ю., старший викладач кафедри іноземних мов, 

відкрите практичне заняття за темою: «Topic: Importance of Computer Literacy 

in Modern Society. New Informational Technology. Comparatives and Superlatives. 

Modal verbs.» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. ТУР 2020-4 (10/15) 

відвідуваність – 67%. На занятті були присутні: завідувач та чотирнадцять 

НПП кафедри. 

- 29.04.21. Шепель О.В., викладач кафедри іноземних мов, відкрите 

практичне заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова» за темою: 

«Making Presentation using a Foreign Languge» (за допомогою Microsoft Teams). 

Гр. МГКТС 2020-3 (7/10) відвідуваність – 70%. На занятті були присутні: 

завідувач та чотирнадцять НПП кафедри. 

- 29.04.21. Маковєй Р.Г., старший викладач кафедри іноземних мов, 

відкрите практичне заняття за темою «New information technologies in learning 

English» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. Дизайн 2020-1 (13/15) 

відвідуваність – 87%. На занятті були присутні: завідувач та десять НПП 

кафедри. 

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої 

кваліфікації. Проведено 9 аудитів підготовки та проведення відкритих 

навчальних занять, оцінено «відмінно» - 7; «добре» - 2. 

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності: 

 - 16.02.21. Бровдій А.М., доцент кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності, кандидат юридичних наук, відкрите лекційне 

заняття за темою: «Правове регулювання використання земель, що особливо 

охороняються» (за допомогою Microsoft Teams). Гр. СП Прав.забезп.Охорони 

навкол.серед (Еко, ТЗНС, ГБтаВТ18-1 (17/22, на другій частині – 19/22) 

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

кафедри, на другому часі лекції - завідувач та п’ять НПП кафедри. 
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- 23.04.21. Лозовой А.І., доцент кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності, к.ю.н., лекційне заняття з навчальної дисципліни 

«Теорія і практика правозастування» за темою: «Загальні засади реалізації 

економічних та екологічних прав людини» (за допомогою Teams). Гр. ММК 

2020-1(20), ММК 2020-2(21), ПУіА 2020-1(22), ПУіА 2020-2(22), УП(м) 2020-

1(31) (28/) відвідуваність – 24%. На занятті були присутні: три НПП кафедри. 

Кафедри філософії i політології: 

- 30.04.21. Михайлова І.О., старший викладач кафедри Філософії i 

політології, к.політ.н., лекційне заняття з навчальної дисципліни «Філософія» 

(за допомогою Zoom). Гр. Філол 2019-1(10), Філол 2019-2(10), Філол 2019-3(6) 

присутні 19 відвідуваність – 73%. На занятті були присутні: завідувач та два 

НПП кафедри (після нагадування). 

- 12.05.21. Козирєва Н.В., доцент кафедри Філософії i політології, 

лекційне заняття з навчальної дисципліни «Філософія», за темою «Онтологія: 

філософське розуміння проблеми буття і матерії» (за допомогою Microsoft 

Teams). Гр. СПГ 2020-1у(3/3), СПГ 2019-1(9/9) відвідуваність – 100%. На 

занятті були присутні: завідувач та два НПП кафедри. 

Кафедра фізичного виховання і спорту: 

- 16.03.21. Стеценко Д.Ю., викладач кафедри фізичного виховання і 

спорту, відкрите практичне заняття за темою: «Вивчення Osiakomi-waza». Гр. 

1-2 курс (усі факультети) присутні – 11 студентів. На занятті були присутні: 

завідувач та п’ять НПП. 

- 19.05.21. Клюка А.М., викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 

практичне заняття з навчальної дисципліни «Фізичне виховання. Волейбол», 

(аудиторне). Гр. 1-2 курс усі фак.-ти (15/16) відвідуваність – 94%. На занятті 

були присутні: чотири НПП кафедри. 

- 20.05.21. Горошко Н.І., старший кафедри фізичного виховання і спорту, 

практичне заняття з навчальної дисципліни «Фізичне виховання», (аудиторне). 

Гр. 1-2 курс усі фак.-ти (16/20) відвідуваність – 80%. На занятті були присутні: 

шість НПП кафедри. 

- 12.05.21. Борисенко Н.В., викладач кафедри Фізичного виховання і 

спорту, практичне заняття з навчальної дисципліни «Фізичне виховання», 

Аеробіка (аудиторне). Гр. 1-2 курс усі фак.-ти (17/21) відвідуваність – 81%. На 

занятті були присутні: завідувач та чотири НПП кафедри. 

- 25.05.21. Посипайко А.О., викладач кафедри фізичного виховання і 

спорту, практичне заняття з навчальної дисципліни «Фізичне виховання», 

«Волейбол» (аудиторне). Гр. 1-2 курс усі фак.-ти (17/17) відвідуваність – 100%. 

На занятті були присутні: завідувач та чотири 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 (в першому семестрі 2020-2021 н.р. 29%; в 
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другому семестрі 2019-2021 н.р. - 34%; першому семестрі 2019-2020 н.р. – 

28%, в 2018-2019 н.р. – 28%). 

Найменше відвідували відкриті та показові начальні заняття на 

кафедрах: 

- Дизайну та образотворчого мистецтва (в середньому 4 НПП з 32 за 

списком); 

- Земельного адміністрування та геоінформаційних систем (в 

середньому 4 НПП з 29 за списком); 

- Будівельних конструкцій (в середньому 3 НПП з 20 за списком); 

- Менеджменту і публічного адміністрування (в середньому 5 НПП з 39 

за списком); 

Найбільший інтерес до відкритих навчальних занять колег проявляють 

інтерес НПП кафедр: 

- Нафтогазової інженерії і технологій (в середньому 7 НПП з 27 за 

списком); 

- Охорони праці та безпеки життєдіяльності (в середньому 10 НПП з 29 

за списком); 

- Електричного транспорту (в середньому 8 НПП з 29 за списком); 

- Транспортних систем і логістики (в середньому 7 НПП з 26 за 

списком); 

- Енергоефективних інжинірингових систем (в середньому 4 НПП з 8 за 

списком); 

- Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (в 

середньому 5 НПП з 10 за списком); 

- Економічної теорії та міжнародної економіки (в середньому 4 НПП з 

9 за списком); 

- Іноземних мов (в середньому 12 НПП з 40 за списком). 

Відвідуваність серед малочисельних кафедр відвідуваність НПП 

відкритих занять своїх колег – не менше 30%. 

Відвідування відкритих начальних занять, засідань кафедр та аналіз 

витягів з протоколів засідань кафедр, дали змогу виявити такі характерні 

недоліки: 

- НПП не завжди використовують певні, усталені методики чи схеми 

аналізу якості навчальних занять; 

- при оцінюванні навчальних занять надається перевага якісним 

оцінкам, кількісні критерії не застосовуються; 

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

інформаційне забезпечення та якість організації навчального заняття; 

- недоліки виявлені методистами сектору моніторингу не 

розглядаються – рішення щодо їх усунення не приймаються; 

- не дотримуються "Рекомендацій щодо порядку обговорення 

відкритих занять" (додаток 3 до розпорядження ректора Університету  «Про 

проведення відкритих занять та ректорського контролю в другому семестрі 

2020-2021 н.р.»). 



24 
 

- не надано комплексну оцінку якості навчальних занять (не оцінено 

навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення та 

якість організації навчального заняття): 

В наслідок цього, з протоколів засідань кафедр, не завжди зрозуміло 

чому саме так, чи інакше оцінено навчальні заняття. В підсумках таких 

обговорень не можливо знайти рекомендацій, щодо удосконалення 

педагогічної майстерності викладачів, виявлених нових методичних прийомів, 

які, наприклад, 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, 

адже іноді їхні висновки можливо оскаржити навіть за формальними 

ознаками. 

Середня відвідуваність студентами Університету відкритих 

навчальних занять, склала 70,4% (у першому семестрі 2020-2021 н.р. – 

65,7%, у 2020-2021 н.р. – 68,5, 2019-2020 н.р. – 69,8%, у 2018-2019 н.р. – 

67,2%). 

Відвідуваність по факультетах та інститутах (в лапках вказано 

відвідуваність за попередні семестри): 

- Інженерних мереж та екології міст – 79% (83,8%, 81,3%); 

- ННІ ЕіМ – 75,4 (71,4%, 80,9%); 

- ННІ Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – 69% (73,3, 

78,5%); 

- Будівельний – 60,4 (50,6%, 60,4); 

- ННІ ЕІтаТІ – 59% (55,6%, 61,6%). 

 

Академічна успішність здобувачів вищої освіти 

 

Навчально-методичний відділ регулярно здійснює моніторинг 

академічної успішності здобувачів вищої освіти. Результати академічної 

успішності здобувачів за другий 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 другий 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 454 221 233 62 63 108 67 87 67 48,68 33,92 

БУД 289 145 144 39 21 84 20 65 60 50,17 29,41 

IМЕМ 443 270 173 62 34 77 68 80 122 60,95 33,41 

ННІ ЕіМ 1543 1031 512 242 89 181 125 376 530 66,82 32,47 

ННІ ЕІТІ 946 716 230 99 43 88 81 202 433 75,69 29,92 

Підсумок 3675 2383 1292 504 250 538 361 810 1212 64,84 31,86 
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Бюджет 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 238 138 100 30 23 47 56 47 35 57,98 43,28 

БУД 208 126 82 25 11 46 19 57 50 60,58 36,54 

IМЕМ 292 201 91 29 13 49 60 63 78 68,84 42,12 

ННІ ЕіМ 176 170 6 4 2  65 65 40 96,59 73,86 

ННІ ЕІТІ 634 512 122 56 22 44 70 159 283 80,76 36,12 

Підсумок 1548 1147 401 144 71 186 270 391 486 74,1 42,7 

Контракт 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 216 83 133 32 40 61 11 40 32 38,43 23,61 

БУД 81 19 62 14 10 38 1 8 10 23,46 11,11 

IМЕМ 151 69 82 33 21 28 8 17 44 45,7 16,56 

ННІ ЕіМ 1367 861 506 238 87 181 60 311 490 62,98 27,14 

ННІ ЕІТІ 312 204 108 43 21 44 11 43 150 65,38 17,31 

Підсумок 2127 1236 891 360 179 352 91 419 726 58,11 23,98 

 

Таблиця 2.4 – Академічна успішність здобувачів вищої освіти на 

другому (магістерському) рівні за другий 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 706 616 90 25 24 41 101 173 342 87,25 38,81 

БУД 426 411 15 6 2 7 35 96 280 96,48 30,75 

IМЕМ 515 374 141 59 39 43 75 122 177 72,62 38,25 

ННІ ЕіМ 1979 1806 173 116 15 42 137 512 1157 91,26 32,79 

ННІ ЕІТІ 1098 1033 65 27 18 20 83 234 716 94,08 28,87 

Підсумок 4724 4240 484 233 98 153 431 1137 2672 89,75 33,19 

Бюджет 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 380 338 42 19 5 18 87 103 148 88,95 50 

БУД 325 315 10 4 1 5 35 93 187 96,92 39,38 

IМЕМ 347 260 87 26 28 33 62 77 121 74,93 40,06 

ННІ ЕіМ 239 238 1   1 84 95 59 99,58 74,9 

ННІ ЕІТІ 766 728 38 18 8 12 76 199 453 95,04 35,9 

Підсумок 2057 1879 178 67 42 69 344 567 968 91,35 44,29 

Контракт 
Всього 

студентів 

3дали 

всі 

Не здали Здали на Успішність 

Всього 1 2 3 5 5,4 5,4,3 абс. якіс. 

АДОМ 380 338 42 19 5 18 87 103 148 88,95 50 

БУД 325 315 10 4 1 5 35 93 187 96,92 39,38 

IМЕМ 347 260 87 26 28 33 62 77 121 74,93 40,06 

ННІ ЕіМ 239 238 1   1 84 95 59 99,58 74,9 

ННІ ЕІТІ 766 728 38 18 8 12 76 199 453 95,04 35,9 

Підсумок 2057 1879 178 67 42 69 344 567 968 91,35 44,29 
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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 

Менеджменту і публічного 

адміністрування 

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

/ru/osvitni-prohramy/osvitno-

naukovyi-riven/10-nauka/405-

publichne-upravlinnya-ta-

administruvannya 

освітньо-науковий 

рівень,281 

Архітектури будівель і 

споруд та дизайну 

архітектурного середовища 

Анкетування (kname.edu.ua) бакалавр, магістр 

191 

Комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій 

PowerPoint Presentation 

(kname.edu.ua)  

бакалавр 122, 126 

Архітектури будівель і 

споруд та дизайну 

архітектурного середовища 

Анкетування (kname.edu.ua)   

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  

магістр 161 

Автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

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

o-kafedru/akredytatsiia  

магістр 151 

Профкомом студентів 

університету 

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

спеціальності 

 

 

2.5. Дотримання академічної доброчесності 

 

Для перевірки робіт здобувачів вищої освіти та науково-педагогічного 

персоналу в Університеті використовується інформаційна система Unicheck, 

https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/anketuvannia
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://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/
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яка враховує потреби 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. 

В Університеті постійно проводяться заходи з популяризації академічної 

доброчесності, зокрема проводиться моніторинг обізнаності здобувачів вищої 

освіти з поняттям академічної доброчесності, здійснюється роз’яснювальна 

робота, проводяться семінари та конференції. Координація роботи 

відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт, а також оперативне 

поширення інформації щодо питань академічної доброчесності (семінарів, 

конференцій) здійснюється через групу в Teams. 

1-4 лютого 2021 року науково-педагогічні працівники та аспіранти  

університету взяли участь та були в оргкомітеті конференції «Honesty, Trust, 

Unity: Academic Integrity & Education in a Globalized World», організований 

Regional English Language Office in Kyiv (U.S. Embassy), TESOL-Ukraine, the 

English Teachers' Association of Georgia, and International Black Sea University. 

У другому семестрі 2020-2021 року для молодих вчених був проведений 

захід Тиждень молодіжної науки, в рамках якого 19 травня 2021 р. була 

представлена презентація «Академічна доброчесність в роботі молодого 

науковця» (https://cutt.ly/wbVYlhk). 

 

 

https://cutt.ly/wbVYlhk

