
 

 
 

   

Доповідач: Юрій ЯКИМЕНКО 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОВЕДЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 
ОСІННЬОМУ СЕМЕСТРІ 



Дистанційний режим навчання 
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Дистанційний режим навчання – повноцінне навчання за 
денною формою з проведенням усіх видів занять згідно 

розкладу і здійсненням усіх форм контролю (атестація, заліки, 
екзамени тощо). 



Дистанційний режим навчання для старших курсів 

Налагодження 
дистанційного 

контакту 
викладача з 

групою 

Наповнення 
дистанційними 

курсами 
(платформа 
Сікорський) 

Проведення 
занять за 

розкладом 

Поточний 
контроль 

(Електронний 
кампус) … … 

осінній семестр 
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Система забезпечення та контролю дистанційного 
навчання 



▰ Викладач веде облік і поточний контроль проведення 
дистанційних занять, включаючи перевірку присутності 
здобувачів, з відповідними відмітками у Електронному кампусі. 
 

▰ Викладач забезпечує доступ завідувача кафедрою та інших 
відповідальних осіб для вибіркового контролю проведення 
занять. 
 

▰ Опитування здобувачів щодо організації і викладання 
дисциплін. 
 4 

Форми контролю 



▰ Хід дистанційного навчання систематично обговорюється на 
засіданнях кафедр. 
 

▰ Завідувач кафедрою здійснює постійний контроль проведення 
дистанційних занять, за результатами якого оцінюється робота 
НПП. 
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Форми контролю 



Змішане навчання для 1-го курсу 

Очний період Дистанційний 
період Очний період Дистанційний 

період … … 
осінній семестр 
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Дистанційні та очні періоди навчання відбуваються 
у відповідності до затвердженого розкладу занять 



Розклад першого очного періоду навчання 

понеділок 

вівторок 

четвер 

середа 

п'ятниця 

ПОСЕЛЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ 

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАНЯТТЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ, ВІД’ЇЗД 

ЗАНЯТТЯ ЗА РОЗКЛАДОМ 
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До заїзду студентів необхідно підготувати 

• Студентські 
• Залікові  
• Договори (підписані та зареєстровані) 
• ІНП (організовують кафедри ) 
• Підготувати відомості до проведення інструктажів  
• Підготувати, узгодити та оприлюднити на офіційних 

ресурсах розклад занять 
• Запланувати та організувати зустрічі на понеділок зі 

студентами 
• Узгодження графіку видачі банківських карток. 
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Кількість 

І заїзд 
21.09-25.09 

ІІ заїзд 
28.09-02.10 

Факультет/Інститут Потребували 
поселення при 
подачі оригіналів 

Розміщено  Поселено 

ІМЗ 41 

362 326 106 
ІТС 79 

РТФ 66 

ФЕА 134 

ФМФ 42 

Факультет/Інститут Потребували Розміщено  Поселено 

ФЕЛ 125 

406 309 триває збір 
даних 

ФСП 137 

ВПІ 77 

ІЕЕ 73 

 Всього прибули на заняття 615 

Всього прибули на заняття  625 
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Труднощі 
 

Труднощі 
 
• Організація навчання з врахуванням норми не більше 20 осіб на аудиторію.  
• Не готовність Кампусу та Moodle до початку навчання студентів. Важко 

пояснити першокурснику, що от заняття будуть в  moodle, але доступу у вас не 
має і коли буде не ясно. Або розказати про всі переваги кампусу, якщо він поки 
теж не доступний. 
 

Рекомендації: 
  
• Провести додактові заходи для адаптації студентів першого курсу.  
• Наприклад РТФ провів: RTFgames, турнір з настільного тенісу, Гітарний вечір 

тощо. 
• Повторюйте, прописуйте та розміщуйте все що студенти повинні знати/зробити 

по декілька разів, і контролюйте чи роблять вони це.  10 



Для спрощення навігації та адаптації студентів ДНВР 
розроблено ряд інструкцій 
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САМОАНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР 
 

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 
(ВНУТРІШНЯ АКРЕДИТАЦІЯ) 

2020 РІК 
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КОНКУРСНІ ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ 

КРИТЕРІЇ АКРЕДИТАЦІЇ (НАЗЯВО) 

ВИКОНАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 

ВИМОГИ ВНУТРІШНЬОЇ АКРЕДИТАЦІЇ 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У 
ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ 

ПОКАЗНИКИ ФОРМУЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 



 
 
 
   

10 вересня – 19 жовтня – проведення самоаналізу у підрозділах 
із затвердженням результатів на засіданнях кафедр та Вченої 
ради підрозділу. 

19 жовтня – 09 листопада – збір, обробка та аналіз матеріалів 
самоаналізу акредитаційною комісією університету.  

Листопад – грудень – обговорення та прийняття рішень за 
результатами внутрішньої акредитації Методичною та Вченою 
радою університету.  

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ САМОАНАЛІЗУ 
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РЕЗУЛЬТАТИ  ВНУТРІШНЬОЇ  АКРЕДИТАЦІЇ 
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ОПТИМІЗАЦІЯ 
СТРУКТУРИ 

ПІДРОЗДІЛУ 

ВИКОНАННЯ ВИМОГ  
ВНУТРІШНЬОЇ 
АКРЕДИТАЦІЇ 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ 

ЗМІСТУ 
ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

 
 

ПРИПИНЕННЯ 
НАБОРУ 

ЗДОБУВАЧІВ ЗА 
ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ 

НЕ ВИКОНАННЯ ВИМОГ  
ВНУТРІШНЬОЇ АКРЕДИТАЦІЇ 

 
 

ПРОДОВЖЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 
ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ 
 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ 
ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ/СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, 
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮ КАФЕДРА 
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Дякую за увагу! 
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