
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
відкритого засідання Вченої ради 

 від 23 грудня 2014 року 
 

 1. Звіт О.Б.Жильцова, проректора з науково-методичної та навчальної 
роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, за 2014 рік взяти до уваги та 
визнати роботу задовільною. 

 1.1. Затвердити такі пріоритетні напрями науково-методичної та 
навчальної роботи  на 2015 рік: 

 – розроблення Положень (“Про організацію освітнього процесу у 
Київському університеті імені Бориса Грінченка”, “Про систему якості освіти 
у Київському університеті імені Бориса Грінченка”) та їх упровадження; 

 – підготовка освітніх програм бакалаврів і магістрів з усіх 
напрямів/спеціальностей відповідно до Закону України “Про вищу освіту”; 

 – завершення розробки матеріалів для поточної та підсумкової 
атестації на компетентнісних засадах. 
  

 2. Звіт Л.Л.Хоружої, проректора з наукової роботи доктора 
педагогічних наук, професора, за 2014 рік взяти до уваги та визнати роботу 
задовільною. 
 2.1. Затвердити такі пріоритетні напрями наукової роботи на 2015 рік: 
 – перехід на нові моделі докторської підготовки та підвищення 
кваліфікації, розроблення відповідних освітніх програм; 
 – підвищення публікаційної активності викладачів, зокрема у 
журналах, що входять до наукометричних баз даних; 
 – диверсифікація форм і методів освітньо-наукової роботи щодо 
переходу на навчання, заснованого на дослідженнях; 
 – створення наукових творчих колективів, підготовка ґрантових 
проектів і програм. 
 

3. Звіт Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-наукової та 
управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, члена-
кореспондента НАПН України, за 2014 рік взяти до уваги та визнати роботу 
задовільною. 

3.1. Затвердити такі пріоритетні напрями інформатизації навчально-
наукової та управлінської діяльності на 2015 рік: 

– розбудова локальної мережі та розширення мережі Wi-Fi 
Університету для використання власних ПК у навчальному процесі, 
оновлення парку комп’ютерної техніки; 

– підвищення показників рейтингу Вебометрікс (Webometrics)  за 
рахунок збільшення показників Видимості (Impact) та Якості (Excellent) 
відкритих ресурсів; 

– 100% забезпечення сертифікованими навчальними курсами для 
досягнення  внутрішніх показників якості; 
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– запровадження моделі змішаного навчання для студентів усіх форм 
навчання; 

– створення електронних портфоліо викладачів і студентів на Вікі-
порталі з метою відкритості та інтеграції даних для впровадження 
рейтингових показників й індикаторів якості навчального процесу; 

– упровадження Start-Up щодо розробки навчально-методичних 
електронних матеріалів для учнів та вчителів України на основі масових 
відкритих онлайн курсів (MOOC) у співпраці з провідними ІТ-компаніями; 

– запровадження електронного документообігу для підвищення якості 
управління діяльністю всіх структурних підрозділів. 

 
 4. Звіт Т.Ю.Бєлофастової, проректора з науково-педагогічної та 
соціально-гуманітарної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, за 
2014 рік взяти до уваги та визнати роботу задовільною. 
 4.1. Затвердити такі пріоритетні напрями соціально-гуманітарної 
роботи на 2015 рік: 

– розвиток громадської активності студентів, підтримка 
волонтерського руху, участь у формуванні позитивного іміджу України; 

– реалізація проектів, спрямованих на підтримку різних соціальних 
категорій; 

– сприяння органам студентського самоврядування Університету в 
результативній співпраці з вітчизняними і зарубіжними студентськими 
осередками; 

– популяризація здорового способу життя та фізичної активності. 
 
 


