
Звіт НВК кафедри АВП за 2020 рік 
 
У 2020 році засідання НВК кафедри АВП щотижня відбувались у виключно 

дистанційному форматі із використанням телефонного зв’язку, Viber та Telegram 
месенджерів з відомих причин загально-державного карантину, спричиненого 
поширенням пандемії нової коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Телефонно- та Інтернет-запрошені на віддалені дистанційні засідання НВК 
студенти кафедри АВП завжди мали змогу усно в телефонному режимі та/або в 
електронно-письмовій формі та/або в рукописно-письмовій формі докладно 
сформулювати причини попередньої та поточної незадовільної академічної 
успішності, а також ґрунтовно та розгорнуто прокоментувати своє власне особисте 
відношення до наявних оцінок перед членами НВК кафедри АВП. 

Серед суб’єктивних та об’єктивних чинників та факторів, які ускладнили 
роботу НВК кафедри АВП та знизили освітньо-соціальні показники ККД-
ефективності при роботі НВК у 2020 році, необхідно відзначити наступні тренди: 

1) загальний негативний вплив невизначеності, локдауну і карантину 2020; 
2) відсутність власної освітньої мотивації значної кількості академічно-

слабких студентів 151ї та 123ї спеціальностей у 2020 році; 
3) зростаюча відчуженість та неприйняття свого власного майбутнього 

слабкими студентами у контексті майбутніх 151ї та/або 123ї спеціальностей; 
4) незадовільно-зависокий рівень освітньо-академічної нещирості слабких 

студентів 151ї та 123ї спеціальностей до 151го та/або 123го обраного фаху; 
5) дедалі зростаюча незацікавленість слабких студентів у навчальному 

процесі за обраною 151ю та/або 123ю спеціальністю у 2020 році унаслідок повного 
або часткового перефокусування власного часу та особистих інтересів із навчальної 
сфери у альтернативно-суміжні поза-освітні справи та активності; 

6) дещо наївні, принципово хибні та до певної міри ірраціональні очікування 
та сподівання слабких студентів 151ї та 123ї спеціальностей щодо можливості 
легкого набуття нових спеціалізованих знань без додаткових особливих зусиль. 

Вищезазначені негативні тренди та соціальні причини регулярно знижували 
якість навчального процесу слабких студентів 151ї та 123ї спеціальностей та 
зрештою призводили до перевантаженості НВК кафедри АВП та Деканату ФМ.  

У 2021 році видається слушним ймовірне покращення якості роботи НВК 
кафедри АВП завдяки одночасній реалізації двох наступних стратегій: 

I) шляхом регулярного висвітлення перед усіма студентами 151ї та 123ї 
спеціальностей історій успіху випускників кафедри АВП минулих років, які, 
напевне, також мали численні поточні складнощі та до певної міри незадовільну 
поточну успішність, але щиро зацікавилися навчальним процесом, технічною 
творчістю, науково-технічними дослідженнями та зрештою спромоглися досягти 
власного освітнього успіху. Збільшення кількості докладно висвітлених історій 
успіху для студентів, ймовірно, покращить освітню ефективність та академічну 
успішність студентів 151ї та 123ї спеціальностей кафедри АВП у 2021 році; 

II) шляхом більш широкого залучення студентського загалу до науково-
дослідницької діяльності, що може забезпечити більш високий рівень освітніх 
амбіцій та зацікавленості студентів каф. АВП поточним навчальним процесом. 
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