Рішення
засідання № 2 Вченої ради
Факультету інформаційних технологій та управління
Київського університету імені Бориса Грінченка
від 21 лютого 2018 р.
1. Мельник І.Ю., завідувачам кафедр Литвин О.С., Рамському А.Ю., Міляєвій В.Р.
доопрацювати, проаналізувати та розглянути та засіданнях кафедр питання:
 зв'язок між рівнем здачі ЗНО першокурсниками спеціальностей Факультету та
результатами їх першої сесії (виявити результати сесії студентів, що мали найвищі
та найнищі показники ЗНО);
 зв'язок наявності ЕНК, відео-матеріалів та інших інноваційних засобів під час
проведення занять та результатами підсумкової атестації з дисципліни;
 проаналізувати зв'язок успішності з появою Центрів розвитку компетентностей;
 у випадку низьких результатів підсумкової атестації з дисципліни проаналізувати
відповідність кваліфікації викладача профілю цієї дисципліни;
 проаналізувати причини отримання негативних оцінок (F, FX) студентами;
 посилити роботу в групах вирівнювання знань;
 виділити один кредит з елементарної математики на розв’язування задач;
 продумати шляхи подолання проблеми поганого відвідування занять студентами
старших курсів, їх мотивації; викладачів з метою виявлення якості їх проведення;
 адміністрації факультету організувати регулярне відвідування навчальних занять;
 активізувати створення ЕНК з навчальних дисциплін;
 підвищити середній бал вступника;
 наповнити зміст навчальних занять новим актуальним контентом;
2. Клопотатися передбачити у плановому обсязі прийому на навчання до
аспірантури у 2018 р. два бюджетних місця (за денною формою навчання), зокрема: зі
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за спеціалізацією: Інформаційнокомунікаційні технології в освіті – дві особи (магістранти спеціальності 122 "Комп'ютерні
науки та ІТ" (соціальна інформатика)" Башкевич Аліна та Турукало Андрій).
3. Посилити роботу у напрямку подолання виявлених проблем реалізації Нової
освітньої стратегії на Факультеті.
4. Проаналізувати результати оцінки студентами НПП. У випадку низького балу
виявити проблеми додатковим запитом про деталізацію інформації щодо результатів
опитування та активізувати роботу з викладачами.
5. Проаналізувати можливості об’єднання зусиль кафедр щодо виходу на
навчальні гранти.
6. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження теми
дисертаційного дослідження «Проектування хмаро орієнтованого середовища навчання
web-програмування майбутніх учителів інформатики» аспіранта першого року навчання
спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (спеціалізація 011
Освітні, педагогічні науки) Зарубіна Михайла Вадимовича (Науковий керівник: Прошкін
Володимир Вадимович).
7. У зв'язку із прийняттям Урядом рішення про перенесення робочих днів у 2018
році (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 1-р) внести зміни до
графіку навчального процесу спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
VI курсу заочної форми навчання, а саме перенести навчальні суботи: суботу 3 березня
2018 року на 17 березня 2018 року, суботу 5 травня 2018 року на 19 травня 2018 року,
суботу 23 червня на 09 червня 2018 року.

