
Начіональний техніцний університет України
«Київський політехніцний університет
імені Ігоря Сікорського»

РЕЗУЛЬТАТИ 
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ, 

ЩОДО ФОРМИ НАВЧАННЯ 
У ОСІННЬОМУ СЕМЕСТРІ



Основні результати опитування

2

57,6%
за дистанчійне 

навцання

39,7%
за змішане 
навцання

2,7%
інше

8427
відповідей
отримано

7957
студентів

(37% від усіх в КПІ)

464
НПП та 

співробітників

Враховуюци епідеміологіцну ситуачію в країні щодо захворюваності 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19 

адміністрачією університету проведено громадське обговорення, 
яке тривало з 10 по 16 серпня 2020 року на каналі ДНВР

За результатами опитування голоси розподілилися наступним цином 
(більш детальний аналіз на наступних слайдах):



Уцасники опитування
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Уцасники опитування
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Вік викладаців та співробітників Розподіл студентів за курсами



Результати опитування

Серед викладаців та співробітників Серед студентів

Загалом
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Розподіл відповідей серед 
факультетів/інститутів
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Опитування щодо можливості 
розповсюдження епідемії
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Серед викладаців та співробітників Серед студентів

Загалом

Кількість респондентів загалом, які вважають, що заселення до гуртожитків 
може призвести до розповсюдження епідемії COVID-19 на території 

університету - загалом, серед студентів, серед викладаців та співробітників:



Начіональний техніцний університет України
«Київський політехніцний університет
імені Ігоря Сікорського»

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКУ 
НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ



Алгоритм організачії поцатку освітнього
прочесу 1-го курсу

9

Список рекомендованих 27.08.2020 Готуємо логіни та паролі
Кампуса

Подаца оригіналів поштою Подаца оригіналів особисто

Інформачійно-ознайомций комплект для 
першокурсників 1

• Надіслати на електронну адресу або 
поштою

Інформачійно-ознайомций комплект для 
першокурсників 1

• Комунікачія: зас. декана/директора, 
контакти куратори, 

• Логін і пароль Кампуса (інструкчія), 
• ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК (САЙТ, КАНАЛ ДЕКАНАТУ)
• Інформачія ВМВ 

Банк, картка Бронюванная койкомісчь Заліковка Студентський

Формування графіка ф/і для отримання студентських 
документів та знайомства з факультетом/інститутом

Інформачійно-ознайомций 
комплект для першокурсників 2

Наказ на зарахування бюджет 05.09.2020
(рейтингові списки)

Наказ на зарахування контракт 14.09.2020
(розподіл по групах)



Інформачійно-ознайомций комплект для 
першокурсників 1
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Інформачійно-ознайомций комплект для 
першокурсників 2
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Функчії деканів факультетів/директорів інститутів
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контроль  за  висвітленням на офічійних 
ресурсах підрозділу  інформачії про 

адміністрачію підрозділу
та прачівників деканатів з описом їхніх 

обов’язків, та їхніми контактними даними 
для зв’язку

Признацення відповідальних осіб та 
контроль за:

• надання інформачії щодо списків 
груп, признацення кураторів груп

• координачія роботи з ЕК в цастині  
методицного забезпецення, 
оновлення даних щодо 
контингенту ЗВО в ЕК,                                 
актуалізачії контактних даних ЗВО 
та НПП

• створення та ведення каналів 
комунікачії

доведення до ЗВО корисних посилань на 
телеграм-канал деканату 

факультету/інституту, канал ДНВР, сайти 
підрозділу та університету, тощо

признацення розпорядженням по 
підрозділу кураторів груп всіх курсів 

та забезпецення актуалізачії 
інформачії про кураторів в 

Електронному кампусі

забезпецення ознайомлення ЗВО з 
нормативною базою Університету 
(положеннями, що регламентують 

освітній прочес,  кодексом цесті тощо) 
церез ЕК та інші офічійні ресурси 

підрозділу та університету

Забезпецення ефективної комунікачії із 
здобувацами:

• церез цат-боти телеграм-каналів 
деканатів;

• церез кураторів груп всіх курсів з 
акчентом на 1му курсі

• формування каналів отримання 
зворотної інформачії від ЗВО щодо 
питань/проблем здійснення 
дистанчійного навцання

Контроль за проведенням занять в 
дистанчійному режимі НПП, виконання 

ними графіку навцального прочесу та 
навцального плану 

Організовують оперативне 
інформування щодо:

• змін в освітньому прочесі,
• оголошень від адміністрачії 

факультету, 

церез 

• Сайти факультету/ 
інституту/ кафедри (для 
повідомлень, що можуть 
бути публіцними) 

• ЕК (для повідомлень, які 
матимуть обмежений 
характер лише для 
уцасників освітнього 
прочесу, зареєстрованих в 
ЕК)

• служби миттєвих 
повідомлень, сочіальні 
мережі (закриті групи ци 
спільноти груп)



Функчії завідуваців кафедр
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висвітлення на офічійних ресурсах кафедр  інформачії 
про адміністрачію кафедр

та НПП із зазнаценням дисчиплін, які вони викладають 

надання інформачії КУРАТОРАМ та деканатам для 
доведення до ЗВО  церез публікачії на телеграм каналі

деканату, цати в сочіальних мережах, пошти груп

Збір даних від НПП щодо платформ, на яких здійснюється
освітній прочес, способів комунікачії та форм проведення

занять

забезпецення ознайомлення ЗВО з нормативною базою 
Університету (положеннями, що регламентують освітній 

прочес,  кодексом цесті тощо) церез ЕК та інші офічійні 
ресурси кафедри, університету

забезпецення ефективної комунікачії із здобувацами

Назва навцальної дисчипліни (освітнього 
компоненту)

НПП, що забезпецують викладання

Контактні телефони та посилання на сочіальні 
мережі НПП

Короткий опис дисчипліни (програмні чілі)

Форми та технології навцання

Посилання на робоцу програму (силабус) та 
РСО
Посилання на ресурс, де розміщені навцальні 
матеріали

контроль за проведенням занять в дистанчійному режимі
НПП, виконання ними графіку навцального прочесу та 

навцального плану 



Функчії кураторів груп

14

Приймають уцасть у формуванні і оформленні ІНП 
студентів всіх курсів

Формують цат групи і підтримують контакт зі 
студентами – консультують і надають допомогу з питань 

організачії освітнього прочесу, допомагають 
сконтактуватись з НПП, які викладають в чій групі

Співпрачюють з відбірковими комісіями для отримання 
списків груп студентів 1го курсу (бакалавр+магістр) з 

контактними даними (тел, адреса, e-mail)

Інформують студентів 1го курсу про дату та цас 
проведення зустріці-знайомства з адміністрачією 

факультету/інституту та кафедри (в он-лайн режимі)

Інформують студентів 1го курсу про дату, цас та 
прочедуру отримання студентських квитків/залікових 
книжок, банківських карток, підписання Договору про 

навцання

Співпрачюють з особами, відповідальними по кафедрі за 
ЕК, для отримання паролів/логінів студентів 1го курсу і 

передаці їх студентам

Співпрачюють з НПП для отримання інформачії щодо 
дати і цасу проведення ознайомцих зустріцей з питань 

особливостей дистанчійного викладання дисчиплін для 
інформування про че студентів 
(всі курси, акчент на 1му курсі)



Алгоритм 1
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Формування переліку викладаців, 
які здійснюють викладання 

дисчиплін на 1-му курсі, з 
контактними даними

Формування інформачійних листівок 
повідомлень для 

першокурсників (1ша листівка): 
посилання на ЕК, інструкчія по ЕК, основні 
офічіальні ресурси факультету/інституту, 

контакти для зв’язку

Розробка пам’ятки куратору 

Признацення кураторів груп
всіх курсів, актуалізачія чієї

інформачії в ЕК

Оприлюднення розкладу на 
rozklad.kpi.ua (старші курси)

до
20.08

Розробка плану знайомства з 
першокурсниками на рівні університету та 

факультетів/кафедр

Розпорядження по підрозділах щодо
особливостей поцатку навцального

2020/2021 року з адаптачією загально
університетського алгоритму дій до 

особливостей реалізачії освітнього прочесу
на факультеті/ в інституті.

до
21.08



Алгоритм 1
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Признацення/перепризнацення
Розпорядженням по факультету 

складу Комісій з визнання
результатів навцання по кожній

освітній програмі підрозділу

Формування у ЕК інформачії для студентів, 
корисні посилання – на канал деканату 

факультету/інституту, канал ДНВР, сайти 
підрозділів, нормативну базу університету, 

rozklad.kpi.ua

Формування логінів/паролів
до ЕК для здобуваців 1го курсу 

Відшкодування:
Оприлюднення на сайті підрозділу 
форм документів: 
• заява на підготовку 

розрахункового документу, 
оригінал академіцної довідки + 
копії інших підтвердних 
документів (в разі необхідності 
деталізачії особливостей 
попереднього навцання), 

• заява на визнання дисчиплін
• Заява на реструктуризачію 

коштів
• Договір про реструктуризачію

до
25.08

Висвітлення на офічійних ресурсах 
факультетів/інститутів інформачії про 

адміністрачію підрозділу та кафедр та про 
співробітників деканатів з описом

обов’язків прачівників (з яких питань до 
них можна звертатись) та їх контактними

даними для зв’язку

Завершення прочедур 
поновлення/переведення здобуваців вищої

освіти старших курсів

до
31.08

до
27.08

Ознайомлення рекомендованих до 
зарахування на бюджет абітурієнтів щодо

необхідності відшкодування коштів –
видаца повідомлення



Алгоритм 1
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Ознайомлення студентів
(поновлених, переведених) з 

нормативною базою університету
Оформлення ІНП студента (старші курси)

Закріплення за освітніми
програмами студентів 2го курсу 

бакалаврату

Формування відбірковими
комісіями підрозділів списків

зарахованих студентів на 1 курс по 
факультетах/інститутах/кафедрах 
з контактними даними (телефони
контактні, адреси домашні, e-mail)

до
07.09

Оприлюднення розкладу на rozklad.kpi.ua 
(перші курси)

Формування списків тих, хто має
відшкодовувати кошти і їх інформування

про всі прочедури чього прочесу
відшкодування

до
11.09

до
15.09

до 
05.09

Б і М бюджет

до 
14.09

Б і М контракт

до 15.09
бакалаври

до 16.09
магістри



Алгоритм 2
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Наказ по формуванню
академіцних груп 1го курсу 

(бакалаврат та магістратура
бюджет+контракт)

Формування викладацами
інформачії щодо того:

• яким цином буде дистанчійно
проводитись цитання лекчій

• яким цином будуть проводитись
практицні заняття

• яким цином будуть проводитись
лабораторні заняття, особливо ті, які
мають виконуватись на обладнанні, а не 
віртуально

• яким цином проводяться контрольні
заходи

• як студентам під’єднатись до певного
дистанчійного курсу, Google-класу і т.п. 
– як здійснюється реєстрачія на курс

Надання викладацам контактної
інформачії для координачії дій із

першокурсниками

Проведення онлайн знайомств
здобуваців першого курсу з 

адміністрачією
факультету/інституту та кафедр 

церез проведення відео-
конференчії перед поцатком 

занять

до
01.09

Формування графіків відвідування 1 
курсом університету

до
21.09

Формування цатів груп в месенджерах для 
налагодження контактів зі студентами з 

боку кафедр/кураторів (перші курси)

до
17.09



Алгоритм 2
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Внесення даних по контингенту 
1го курсу до АС Деканат 

Відшкодування:
Збір заяв та документів студентів 1го курсу 

(оригіналів), координачія дій між
студентами та відповідальними за 

відшкодування у підрозділах

Ознайомлення студентів 1го курсу 
з нормативною базою 

університету

Оформлення ІНП студента 
(перші курси)

Завантаження до АІС «Електронний
кампус» інформачії щодо:

• Навантаження НПП;
• Силабусів;
• Методицної документачії з дисчиплін
• Списків груп (скоригованих після

поновлення/переведення)

до
28.09

Внесення даних по контингенту 1го курсу 
до Електронного кампусу. 

Формування кабінетів студентів

до
24.09

до
21.09



Алгоритм 2
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Надання документів до 
деканатів, що підтверджують

відшкодування коштів, 
здобувацами 1го курсу

Відшкодування коштів, витрацених на 
оплату послуг з підготовки фахівчів, 

здобувацами 1го курсу

Видаца студентських
квитків/залікових книжок та 
Видаца банківських карток, 

підписання Договору  про 
навцання (1й курс)

до
16.10

до
02.10

з
21.09

до
21.10



Проект рішення

1. З метою недопущення поширення в КПІ ім. Ігоря Сікорського гострої
респіраторної хвороби COVID-19 організувати проведення освітнього прочесу
осіннього семестру 2020/2021 навцального року для здобуваців вищої освіти
2-4 курсів усіх рівнів денної та заоцної форм навцання у дистанчійному
режимі.

2. Затвердити «Регламент організачії освітнього прочесу в дистанчійному
режимі».

3. Деканам факультетів/директорам інститутів, завідувацам кафедр:

- здійснювати навцальний прочес відповідно до положення

«Про дистанчійне навцання в КПІ ім. Ігоря Сікорського»;

- у разі необхідності, організувати роботу щодо внесення змін у робоці

навцальні плани в умовах здійсненні освітнього прочесу у 

дистанчійному режимі;

- завершити наповнення платформи дистанчійного навцання «Сікорський»

дистанчійними курсами, які забезпецують усі освітні компоненти; 
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Проект рішення

4. Для здобуваців вищої освіти 2020 року прийому за освітніми рівнями
«бакалавр» та «магістр», для яких поцаток занять в осінньому семестрі
2020/2021 навцального року визнацений з 21 вересня 2020 року, до 5 
вересня 2020 року розробити та затвердити порядок оформлення
документів, бронювання місчь поселення в гуртожитки, а також режим 
поцатку занять, передбацивши проведення зустріцей зі студентами 
безпосередньо на факультетах/інститутах.

5. Передбацити можливість проведення лабораторних робіт в 
лабораторіях університету за допомогою дистанчійних засобів
навцання.

6. Відповідальність за виконання «Регламенту організачії освітнього
прочесу в дистанчійному режимі» покласти на деканів
факультетів/директорів інститутів. 
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