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Тренінг "Університетська освіта і профіль фахівця"

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 1 курсу 1 семестр   2022-2023 навчальний рік

Вступна лекція ректора і керівництва холдингу 

(ректор проф. Поважний О.С.)
Безпека життєдіяльності, ЗОЖ, безпека праці 

(Каменська Т.П.  )

понеділок 

19.09

вівторок 

20.09

середа 

21.09

четвер 

22.09

п'ятниця 

23.09

Організація освітнього процесу з використанням діджитальних ресурсів (MS Teams, LMS Moodle) 

(доц. Шевченко Н.Ю., доц. Ровенська В.В.)

НДРС, приіоритети наукової діяльності, операційна ефективність бізнесу і наукова робота студентів.

 Використання електронних бібліотек та інших навчально-наукових ресурсів

(проф. Кухар В.В.)

Організація освітнього процесу: форми, заняття, контроль, підходи до оцінювання та ін. 

(доц. Мойсеєнко К.Є.)

Організаційна робота: документообіг в освітньому процесі, вибір дисциплін, 

індивідуальний графік, відвідування занять, підходи до визнання результатів НІО 

(зав.каф. ЕЕД доц.Ровенська В.В., проф. Рекова Н.Ю., доц. Торопеченко Н.В., 

адмінперсонал каф.ЕЕД)

Організаційна робота: документообіг в освітньому 

процесі, вибір дисциплін, індивідуальний графік, 

відвідування занять, підходи до визнання результатів 

НІО (зав.каф. БГП проф.Пашинський В.В., проф. 

Рекова Н.Ю., доц. Торопеченко Н.В., адмінперсонал 

каф.БГП)

Організаційна робота: документообіг в освітньому процесі, вибір 

дисциплін, індивідуальний графік, відвідування занять, підходи до 

визнання результатів НІО (зав.каф.ОАВ проф.Шкрабак І.В., проф. 

Рекова Н.Ю., доц. Торопеченко Н.В., адмінперсонал каф.ОАВ)

Тестування з математики

(проф. Грудкіна Н.С.  )

Академічні політики (етичний кодекс, доброчесність, антикорупційна політика, врегулювання конфліктів в освітньому процесі, протидія булінгу

(доц. Рагуліна Н.В., Попченко О.Ю.)
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понеділок 

19.09

9
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25 І

Тренінг з ефективного 

використання часу, 

відповідальності

(доц. Мойсеєнко К.Є.)

Тренінг з ефективного 

використання часу, 

відповідальності

(доц. Максимова Н.М.)

Тренінг з 

ефективного 

використання часу, 

відповідальності

(доц. Торопченко 

Тренінг з 

ефективного 

використання часу, 

відповідальності

(проф. Рекова 

Тренінг з 

ефективного 

використання часу, 

відповідальності

(доц. Дзержинська 

Тренінг з 

ефективного 

використання часу, 

відповідальності

(доц. 

Тренінг з ефективного 

використання часу, 

відповідальності

(доц. Синегін Є.В.)
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40
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Тренінг з роботи в 

команді, комунікацій

(доц. Мойсеєнко К.Є.)

Тренінг з роботи в 

команді, комунікацій

(доц. Максимова Н.М.)

Тренінг з роботи в 

команді, 

комунікацій

(доц. Торопченко 

Тренінг з роботи в 

команді, 

комунікацій

(проф. Рекова 

Тренінг з роботи в 

команді, 

комунікацій

(доц. Дзержинська 

Тренінг з роботи в 

команді, 

комунікацій

(доц. Мойсеєнко 

Тренінг з роботи в 

команді, комунікацій

(доц. Синегін Є.В.)
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Тренінг з інформаційної 

культури та грамотності

(доц. Мойсеєнко К.Є.)

Тренінг з інформаційної 

культури та грамотності

(доц. Максимова Н.М.)

Тренінг з 

інформаційної 

культури та 

грамотності

(доц. Торопченко 

Н.В.)

Тренінг з 

інформаційної 

культури та 

грамотності

(проф. Рекова 

Н.Ю.)

Тренінг з 

інформаційної 

культури та 

грамотності

(доц. Дзержинська 

О.В.)

Тренінг з 

інформаційної 

культури та 

грамотності

(доц. 

Мірошниченко В.І.)

Тренінг з 

інформаційної культури 

та грамотності

(доц. Синегін Є.В.)
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Професія бізнес-аналітика. 

Нові вимоги від ринку 

праці та суспільства. 

Основні вимоги до 

компетентностей від 

роботодавців. Ринок праці 

і рівень оплати такої 

праці. 

(доц. Мойсеєнко К.Є.)

Професія інженера з 

охорони навколишнього 

середовища. Нові вимоги 

від ринку праці та 

суспільства. Основні 

вимоги до 

компетентностей від 

роботодавців. Ринок праці 

і рівень оплати такої праці. 

(доц. Максимова Н.М.)

Професія 

управлінця. Нові 

вимоги від ринку 

праці та 

суспільства. 

Основні вимоги до 

компетентностей 

від роботодавців. 

Ринок праці і рівень 

оплати такої праці. 

(доц. Торопченко 

Н.В.)

Професіяфахівця з 

комп'ютерних наук. 

Нові вимоги від 

ринку праці та 

суспільства. 

Основні вимоги до 

компетентностей 

від роботодавців. 

Ринок праці і рівень 

оплати такої праці. 

(проф. Рекова 

Н.Ю.)

Професіяфахівця з 

мехатроніки. Нові 

вимоги від ринку 

праці та 

суспільства. 

Основні вимоги до 

компетентностей 

від роботодавців. 

Ринок праці і рівень 

оплати такої праці. 

(доц. Дзержинська 

О.В.)

Професія інженера 

з автоматизації. 

Нові вимоги від 

ринку праці та 

суспільства. 

Основні вимоги до 

компетентностей 

від роботодавців. 

Ринок праці і рівень 

оплати такої праці. 

(доц. 

Мірошниченко В.І.)

Професія металурга. 

Нові вимоги від ринку 

праці та суспільства. 

Основні вимоги до 

компетентностей від 

роботодавців. Ринок 

праці і рівень оплати 

такої праці. 

(доц. Синегін Є.В.)

10
40

-12
05 ІІ

12
20

-13
45 ІІІ

14
00

-15
25 ІV

9
00

-10
25 І

ЕКПАВА КІІ
Освітня програма 

підготовки : основний 

зміст, можливості 

індивідуальної освітньої 

траєкторії, неформальної 

освіти та ін.

(доц. Мойсеєнко К.Є.)

Освітня програма 

підготовки : основний 

зміст, можливості 

індивідуальної освітньої 

траєкторії, неформальної 

освіти та ін.

(доц. Максимова Н.М.)

Освітня програма 

підготовки : 

основний зміст, 

можливості 

індивідуальної 

освітньої траєкторії, 

неформальної 

освіти та ін.

(доц. Торопченко 

Н.В.)

Освітня програма 

підготовки : 

основний зміст, 

можливості 

індивідуальної 

освітньої траєкторії, 

неформальної 

освіти та ін.

(проф. Рекова 

Н.Ю.)

Освітня програма 

підготовки : 

основний зміст, 

можливості 

індивідуальної 

освітньої траєкторії, 

неформальної 

освіти та ін.

(доц. Дзержинська 

О.В.)

Освітня програма 

підготовки : 

основний зміст, 

можливості 

індивідуальної 

освітньої траєкторії, 

неформальної 

освіти та ін.

(доц. 

Мірошниченко В.І.)

Освітня програма 

підготовки : основний 

зміст, можливості 

індивідуальної 

освітньої траєкторії, 

неформальної освіти та 

ін.

(доц. Синегін Є.В.)

12
20

-13
45 ІІІ  

14
00

-15
25 ІV

9
00

-10
25 І

10
40

-12
05 ІІ

12
20

-13
45 ІІІ

14
00

-15
25 ІV

п'ятниця 

30.09

понеділок 

26.09

 Анкетування підсумкове

Освітня програма підготовки : основний 

зміст, можливості індивідуальної 

освітньої траєкторії, неформальної 

освіти та ін.

(доц. Майстренко В.В.)

Освітня програма підготовки : основний 

зміст, можливості індивідуальної 

освітньої траєкторії, неформальної 

освіти та ін.

(проф. Сахно І.Г.)

Професія гірника. Нові вимоги від ринку 

праці та суспільства. Основні вимоги до 

компетентностей від роботодавців. 

Ринок праці і рівень оплати такої праці. 

(проф. Сахно І.Г.)

Тренінг з інформаційної культури та 

грамотності

(проф. Сахно І.Г.)

Тренінг з роботи в команді, комунікацій

(проф. Сахно І.Г.))

Тестування з англійської мови

(доц. Рагуліна Н.В.)

Тестування з природничо-наукової підготовки

(доц. Юсіна Г.Л.)

Тренінг з ефективного використання 

часу, відповідальності

(проф. Сахно І.Г.)

Тренінг з ефективного використання 

часу, відповідальності

(доц.Майстренко В.В.)

Тренінг з роботи в команді, комунікацій

(доц. Майстренко В.В.)

Тренінг з інформаційної культури та 

грамотності

(доц. Майстренко В.В.)

Професія фахівця з безпеки праці. Нові 

вимоги від ринку праці та суспільства. 

Основні вимоги до компетентностей від 

роботодавців. Ринок праці і рівень 

оплати такої праці. 

(доц. Майстренко В.В.)

вівторок 

27.09

середа 

28.09

четвер 

29.09


