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2.1. Затвердити такі пріоритетні напрями науково-методичної та 

навчальної роботи на 2016 рік: 
– привести у відповідність освітні програми підготовки бакалаврів і 

магістрів, з врахуванням єдиного переліку галузей знань та спеціальностей; 
– завершити формування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти та її нормативно-правового врегулювання; 
– розробити і впровадити Положення про академічну мобільність 

членів освітнього процесу – студентів, професорсько-викладацького складу 
та адміністративного персоналу Університету. 

 
3.1. Затвердити такі пріоритетні напрями інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності на 2016 рік: 
– забезпечити доступ до повноцінної мережі Wi-Fi в навчальних 

корпусах Університету для можливості використання власних ПК в 
освітньому процесі; 

– підвищення показників рейтингу Вебометрікс (Webometrics) за 
рахунок збільшення показників Відкритості (Openness) та 
Якості (Excellence) відкритих ресурсів; 

– забезпечення сертифікованими навчальними курсами переліку 
предметів, поданого та затвердженого кафедрами на навчальний рік; 

– проведення апробації повноцінного використання е-деканату в 
організаційно-управлінському забезпеченні освітнього процесу; 

– використання інституційного репозиторію як інструменту для 
визначення публікаційної активності науково-педагогічних працівників; 

– запровадження моделі змішаного навчання для всіх студентів; 
– забезпечення діяльності віддаленої лабораторії та впровадження 

курсів для підготовки сучасних фахівців з вбудованих систем; 
– використання е-портфоліо викладача як електронної форми 

звітності; 
– створення е-портфоліо студентів для забезпечення відкритості 

освітнього процесу на Вікі-порталі; 
– 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; 

– розроблення освітньої ІКТ-політики Університету; 



– забезпечення тестування фахівців у галузі інформаційних 
технологій та освітян міста Києва, України (на базі відкритого в Університеті 
авторизованого центру тестування Certiport). 

 
4.1. Затвердити такі пріоритетні напрями соціально-гуманітарної 

роботи на 2016 рік: 
– запровадити соціологічні дослідження результативності соціально- 

гуманітарної роботи в Університеті; 
– забезпечити органи студентського самоврядування необхідним 

обладнанням, меблями, приміщенням тощо для належного їх функціонування 
відповідно до Закону “Про вищу освіту”; 

– пошук та здобуття грантів соціально-гуманітарного спрямування. 
 
5.1. Затвердити такі пріоритетні напрями організаційної та 

адміністративно-господарської роботи на 2016 рік: 
 – завершити розроблення усіх організаційно-правових заходів 

пердбачених Закону України “Про вищу освіту”; 
 – провести реконструкцію технічного поверху навчального корпусу, 

розміщеного на вул. Тимошенка, 13-б;  
– створити університетський комплекс громадського харчування;  
– реорганізувати експлуатаційно-технічні відділи навчальних корпусів 

для створення ділянок з поточних та аварійних ремонтів; 
– створити альтернативну систему забезпечення теплоносіями басейну 

в корпусі на вул. Тимошенка, 13-б. 
 
  

 
 
 
 


