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Київського національного університету технологій та дизайну 
«Аналіз результатів роботи науково-педагогічних працівників 

університету у 2019-2020 н.р.»

Умови в яких працював Університет з березня 2020 року внесли суттєві корективи 
в діяльність Університету. Епідеміологічна ситуація в країні та введення 
загальнодержавного карантину призвело до вимушеного переведення освітнього 
процесу в дистанційний режим. Це змусило НПП і студентів активно використовувати 
різні інструменти дистанційного навчання та, окрім звичного МСОП, освоїти такі засоби 
відеоконференцій як ZOOM, Google meet, Skype та інші.

Результати діяльності навчальних підрозділів Університету у 2019-2020 н.р. 
зважаючи на складні умови роботи під час карантину свідчать, що Університет 
спроможній динамічно розвиватися навіть в кризових умовах, реалізуючи власну 
стратегічну мету й ціль, визначені Законом «Про вищу освіту» та Програмою 
забезпечення якості підготовки фахівців в КНУТД на 2019-2023 pp.

В умовах дистанційного режиму роботи навчальних підрозділів Університету 
щотижнево проводився аналіз роботи НПП у МСОП, певні недоліки роботи оперативно 
ліквідовувалися. Не традиційно -  використовуючи дистанційні засоби та інструменти 
Google було проведено: звіти кафедр та коледжів про виконання річного плану 
навчальної, навчально-методичної та організаційної роботи; експертизу ЕНМК 
дисциплін у МСОП, використовуючи перехресну перевірку аудиторами різних кафедр; 
рейтингове оцінювання діяльності НПП за звітний рік.

В зв’язку з посиленням вимог до акредитації освітніх програм особлива увага 
зверталася на: якість самих програм -  їх відповідності стандартам та вимогам НАЗЯВО; 
виконання плану підвищення кваліфікації НПП/ПП; ведення навчальної документації; 
оновлення інформаційних пакетів ЄКТС; навчальних програм та силабусів дисциплін на 
новий навчальний рік.

Виявлено, що найбільшої уваги в напрямі покращення роботи НПП потребують 
такі питання: підвищення навчальної дисципліни, успішності та якості навчання в 
умовах дистанційного режиму; вдосконалення навичок роботи НПП з сучасними 
засобами дистанційного навчання, зокрема ведення занять зі студентами в режимі 
відеоконференції.



Стратегічно важливим для університету є розвиток англомовних освітніх проектів 
та розробка ЕНМК дисциплін англійською мовою. Цьогорічний досвід реалізації 
спільних програм у Київському інституті Технологічного університету Цілу та 
англомовне навчання за двома програмами на першому курсі свідчить про позитивні 
результати. Але разом з тим є суттєва потреба збільшувати кількість НПП спроможних 
викладати англійською мовою.

Заслухавши інформацію проректора Гаркавенко С.С. про результати роботи 
науково-педагогічних працівників університету у 2019-2020 н.р.

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Інформацію проректора Гаркавенко С.С. про результати роботи НПП у 2019-

2020 н.р. взяти до відома.
2. Виконання плану роботи кафедр та коледжів у 2019-2020 н.р. та готовність 

навчальних підрозділів до нового навчального року вважати задовільними.
3. Активізувати діяльності навчальних підрозділів щодо покращення якості 

підготовки фахівців. Для цього:
3.1. Посилити контроль за успішністю студентів та покращення якості результатів 

навчання, зокрема, в період дистанційного режиму, мінімізувати втрати контингенту 
через невиконання навчального плану.

3.2. Забезпечити вдосконалення навичок роботи НПП з засобами дистанційного 
навчання, зокрема ведення занять зі студентами в режимі відеоконференції.

3.3. Розвивати англомовні проекти на окремих спеціальностях, на яких є 
відповідний попит. До початку семестрів підготувати необхідні на семестр ЕНМК 
англійською мовою для студентів англомовного проекту та КІТУЦ.

3.4. Забезпечити виконання кадрових вимог щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти, зокрема досягнення необхідного рівня 
наукової та професійної активності НПП згідно з результатами переліченими у п.ЗО 
ліцензійних умов.

3.5. Стимулювати науково-дослідну активність студентів та їх участь у конкурсах 
науково-дослідних робіт, студентських олімпіадах, мистецьких конкурсах і фестивалях, 
грантових проектах тощо. Посилити публікаційну активність студентів.

3.6. Активізувати роботу кафедр та науково-педагогічних працівників з 
підготовки кандидатських, докторських дисертацій та залучення до навчання в 
аспірантурі переможців і призерів студентських олімпіад і наукових конкурсів.

Відповідальні: проректор Гаркавенко С.С., декани факультетів, завідувачі 
кафедр.

Термін виконання -  до 30.06.2021.
4. Завершити формування інформаційних пакетів ЄКТС та їх розміщення на сайті 

Університету за переліком освітніх програм задекларованих у правилах прийому 2020 р.
Відповідальні -  директор НМЦУПФ (контроль), декани факультетів

(забезпечення)
Термін виконання -  до 01.09.2020р.



5. Актуалізувати показники рейтингового оцінювання діяльності НПП на 2020-
2021 н.р. враховуючи стратегічні завдання університету. Для цього рейтинговій комісії 
(наказ від 10.06.2020 №95) проаналізувати і за необхідності в установленому порядку 
внести змін до нормативних показників рейтингового оцінювання діяльності НПП, 
зокрема акцентувати увагу на критеріях зовнішнього рейтингування університету.

Відповідальні -  проректор Гаркавенко С.С.
Термін виконання: до 30.09.2020р.
6. Деканам факультетів та директорам інститутів та коледжів підготувати звіти 

про результати діяльності факультетів (інститутів, коледжів) за 2018-2020 pp., 
переглянути програми розвитку факультетів (інститутів, коледжів), конкретизувати 
завдання, встановити до них вимірні показники діяльності. Звіти і програми розвитку 
заслухати на зборах колективу факультетів (інститутів, коледжів) та презентувати на 
засіданнях ректорату у 2020/2021 н.р.

Відповідальні: деканам факультетів та директорам інститутів та коледжів
Термін виконання: протягом 2020/2021 н.р. відповідно до плану засідань 

ректорату.
7. Розрахувати та розподілити навчальне навантаження виходячи з максимально 

допустимого на одну ставку НПП у розмірі до 600 год. Збільшення чисельності штатних 
одиниць НПП допускається тільки у разі суттєвого збільшення контингенту студентів.

Відповідальні -  директор НМЦУПФ (розрахунок і контроль),
завідувачі кафедр (розподіл)
Термін виконання: до 15.09.2020р. (уточнення навантаження і розподілу)
8. Скласти Графік освітнього процесу на 2020-2021 н.р. та розклад аудиторних 

занять згідно з вимогами КМУ та рекомендаціями МОНУ щодо роботи закладів вищої 
освіти в умовах епідеміологічної загрози короновірусної інфекції.

Відповідальні -  директор НМЦУПФ
Термін виконання: до 01.09.2020р.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора Гаркавенко С.С.

Учений секретар


