
 
План заходів, спрямованих на адаптацію контингенту студентів 

першого курсу та підвищення якості  вищої освіти в Національному 
університеті «Чернігівська політехніка» на 2021-2022 н.р. 

 

№ Зміст заходу Термін  
виконання Відповідальні 

1.  Адаптаційний курс «Школа першокурсника» 
для здобувачів вищої освіти першого року 
навчання освітнього ступеню бакалавр: 
 

вересень 
(згідно 

затверджених 
графіків 

проведення 
занять) 

директори 
(декани), 
завідувачі 
кафедр, 
куратори 
академічних 
груп, НПП  

2.  Вивчення особових справ, анкетування, 
визначення мотивації до навчання та 
визначення інтересів першокурсників. 

вересень-
жовтень 

куратори 
академічних 
груп 

3.  Щотижневий контроль відвідування занять 
здобувачами вищої освіти. За пропуск занять 
без поважної причини – догана. Відсутність 
на заняттях з причини хвороби має бути 
підтверджена довідкою. Відсутність довідки 
– це пропуск без поважної причини. Дозвіл 
на відсутність на занятті може надати декан 
(директор) за письмовою заявою здобувача, 
з обов‘язковим зазначенням причини. 
Обов‘язкове та систематичне інформування 
батьків здобувачів щодо пропусків занять та 
академічної неуспішності. 

протягом 
навчального 

року 

дирекція,  
деканат, 
куратори 
академічних 
груп 
 

4.  Контроль вчасної видачі викладачами 
завдань для виконання розрахунково-
графічних (графічних) та курсових робіт 
(проєктів). 

1-2 
навчальний 

тиждень 
семестру 

завідувачі 
кафедр, 
куратори 
академічних 
груп, дирекція, 
деканат 

5.  З метою ефективної організації ліквідації 
академзаборгованостей, після закінчення 
екзаменаційної сесії, організувати щоденну 
(3 рази на тиждень по 3 години) присутність 
НПП на робочому місці. Графік ліквідації 
складає завідувач кафедри і затверджує 
(директор) декан факультету. Куратор групи 
доводить дану інформацію до здобувачів. 

серпень, 
лютий 

директор, 
декан, 
завідувач 
кафедри, 
куратори 
академічних 
груп 
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6.  Проведення батьківських зборів протягом 
навчального 

року 

директори 
(декани), 
завідувачі 
кафедр, 
куратори 
академічних 
груп 

7.  Створення Центру професійного розвитку 
НПП НУ «Чернігівська політехніка» в 
рамках «Програми вдосконалення 
викладання у вищій освіти України» / 
«Ukraine Higher Education Teaching 
Excellence Programme» від British Council: 
− розробка дорожньої карти удосконалення 

якості викладання в НУ «Чернігівська 
політехніка»; 

− розробка та впровадження Школи 
молодого викладача; 

− запровадження електронного кабінету 
викладача; 

− впровадження практики проведення 
щорічного конкурсу «Кращий викладач 
очима студентів»; 

− впровадження практики проведення 
щорічної школи викладацької 
майстерності. 

протягом 
навчального 

року 

проректор з 
НПР,  
керівник 
сектору систем 
менеджменту 
якості вищої 
освіти, 
директор 
навчально-
наукового 
інформаційно- 
обчислювально
го центру, 
Дрозд О., 
голова 
студради, 
 
 

8.  Організація моніторингу відвідування занять 
здобувачами вищої освіти  

протягом 
навчального 

року 

директор 
навчально-
наукового 
інформаційно- 
обчислювально
го центру, 
керівник 
сектору систем 
менеджменту 
якості вищої 
освіти 
Рада з якості 
вищої освіти  

 


