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Порядок денний 

1. Про результати перевірки залишкових знань курсу середньої  
загальноосвітньої школи серед студентів 1 курсу всіх спеціальностей. 
Доповідач – начальник відділу моніторингу якості навчання Зоря О.В. 
 
2. Поточні справи. 

 
1. СЛУХАЛИ: Начальника відділу моніторингу якості підготовки 

фахівців Зорю О.В., яка ознайомила членів НМР з результатами перевірки 
залишкових знань курсу середньої загальноосвітньої школи серед студентів 1 
курсу всіх спеціальностей, з математики, фізики та хімії які проводились у 
вересні-жовтні цього року і про результати анкетування студентів першого 
курсу  з метою визначення проблем. (Доповідь додається). 

 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Інформацію за результатами проведення анкетування, пропозиції 

та побажання здобувачів обговорити на факультетах. Короткі висновки за 

результатами проведення анкетування розмістити на сторінці відділу 

моніторингу якості підготовки фахівців. 

Для поліпшення успішності студентів 1 курсу всіх спеціальностей з 
математики, фізики та хімії продовжити проведення додаткових 
консультацій викладачами. 
 
 



         2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Члена НМР Запєчну Ю.О., яка запропонувала підтримати прохання 
кафедри економіки будівництва   та ВР будівельного  факультету щодо 
надання грифу КНУБА навчальному посібнику «Статистика в управлінні 
економікою будівництва і нерухомості. ( присвячується пам’яті 
Ю.В.Четверікова) » автори  Сорокіна Л.В, Стеценко С.П, Гойко А.Ф, 
Гаврилюк В.Я, Шапошнікова І.О.   В навчальному посібнику особливу увагу 
приділено методам статистичного дослідження саме в будівельній галузі і на 
ринку нерухомості. У посібнику розглянуто проблеми використання методів 
статистичного аналізу даних при розв’язуванні наукових та практичних 
задач, що виникають під час управління розвитком будівельних підприємств 
та дослідження ринків нерухомості. У доступній формі викладено етапи і 
процедури побудови й аналізу рядів розподілу, опрацювання результатів 
вибіркових досліджень, формулювання й верифікації статистичних гіпотез, 
статистичні методи вивчення взаємозв’язків явищ, прогнозування часових 
рядів. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами 
використання статистичних методів для розв’язку практичних ситуацій , які 
виникають на підприємстві будівництві та в процесі визначення вартості 
нерухомості. Наприкінці теми наведено контрольні запитання й тести для 
самоперевірки знань студентів 

Виступаючі позитивно оцінили рукопис навчального посібника і 
рекомендували до видання з грифом КНУБА. 

Підтримали одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Навчальний посібник «Статистика в управлінні економікою 
будівництва і нерухомості. ( присвячується пам’яті Ю.В.Четверікова » автори 
Сорокіна Л.В, Стеценко С.П, Гойко А.Ф, Гаврилюк В.Я, Шапошнікова І.О.  
рекомендувати до видання з грифом КНУБА. 

 
          2.2. Члена НМР Почки  К.І.,  який запропонував підтримати прохання 
кафедри  професійної освіти    та ВР  факультету автоматизації і 
інформаційних технологій щодо надання грифу КНУБА навчальному 
посібнику « Методика викладання у вищій школі   » автори – Руденко М.В, 
Красильник Ю.С, Корчова Г.Л.  У навчальному посібнику розглядаються 
сутність, зміст та структура методики викладання у вищій школі, 
розкриваються теоретико-методологічні проблеми й практичні питання 
застосування інноваційних педагогічних методів та засобів викладання в 
умовах вищої школи, психолого-педагогічні аспекти професійного 
спілкування, педагогічної культури та професійного іміджу науково-
педагогічного працівника, особливості організації дидактичного та 
виховного процесу в умовах ЗВО. Окремою темою автори висвітлюють 
діагностичні аспекти професійної діяльності науково-педагогічного 
працівника. Посібник має чітку структуру й відповідний зміст, а саме: два 
розділи, які містять вісім тем, завдання для самоконтролю та літературні 



джерела  після кожної теми. Матеріали посібника мають практичне значення 
і підготовлені на високому теоретичному та методичному рівні з 
дотриманням основних вимог .  

Виступаючі позитивно оцінили рукопис навчального посібника і 
рекомендували до видання з грифом КНУБА. 

Підтримали одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: 
          2.2. Навчальний посібник «Методика викладання у вищій школі » 
автори –  Руденко М.В, Красильник Ю.С, Корчова Г.Л.  рекомендувати до 
видання з грифом КНУБА 

 
2.3. Члена НМР Дєдова О.П.,  який запропонував  підтримати прохання 

кафедри машин і обладнання технологічних процесів  та ВР  факультету 
автоматизації і інформаційних технологій щодо рекомендації до видання 
конспекту лекцій «Теорія потужності » автори  Назаренко І.І, Міщук Є.О, 
Лесько В.І.  В конспекті лекцій містяться матеріали,   в яких висвітлено 
основні питання розрахунку напружень та деформацій елементів конструкцій 
машин при взаємодії із зовнішнім середовищем. В матеріалах конспекту 
лекцій представлені основні залежності, які необхідні для інженерних 
розрахунків та наведені приклади, які можна використовувати як базу для 
розрахунків більшості конструкцій будівельних машин та машин 
логістичного комплексу. Зміст рукопису конспекту лекцій має логічну 
структуру з послідовним викладанням основних теоретичних положень . 
Матеріали рукопису викладені у доступній формі з обґрунтуванням і 
поясненням всіх розрахункових залежностей.     

Виступаючі позитивно оцінили рукопис конспекту лекцій і 

рекомендували до видання. 

Підтримали одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 

2.3. Затвердити рекомендацію до видання конспекту лекцій «Теорія 

потужності » автори  Назаренко І.І, Міщук Є.О, Лесько В.І.         

 

 

Голова                                                                                         Г.М. Тонкачеєв 

 

Секретар         І.О.Скляров 

                  

 

 

 



            СПИСОК ЧЛЕНІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
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 20.  Почка К.І. 
 21.  Веренич О.В. 
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 23.  Дєдов О.П. 
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 26.  Бондар О.А. 
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 29.  Михальова М.Ю. 
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 41.  Приймаченко О.В. 
 42.  Цап І.М. 
 43.  Теребейчик К.І. 
 44. Чередніченко О.П. 
 45.  Вигорський М.О. 
 46.  Мариніч В.І. 



 47.  Шапар Л.М. 
 48.  Лобода В.Д. 
 49.  Комар М.А. 


