
Рекомендації координаційної ради з навчально-методичної, наукової та 
інноваційної діяльності щодо перспективного планування роботи кафедр 

Київського університету імені Бориса Грінченка
у 2010/2011 навчальному році

Навчально-методична робота.
1. У зв’язку із започаткуванням підготовки фахівців за новими напрямами і 

спеціальностями:
• призначити  відповідальних  осіб  –  директорів  програм  підготовки  з 

кожного напряму і спеціальності;
• підготувати списки кандидатур на директорів програм до 01.07.2010 р. 

(виконавці: директори інститутів та Університетського коледжу);
• ввести практику звітування директорів програм один раз у рік на Вченій 

(педагогічній) раді структурного підрозділу;
• при плануванні  навантаження  директорові  програми передбачити  100 

годин навчального навантаження.
2.  З  метою  координації  роботи  кафедр  та  підвищення  якості  підготовки 

фахівців:
• створити робочу групу з розробки Положення про випускову кафедру у 

складі:  Л.Л.Хоружа,  О.Б.Жильцов,  О.В.Леонтьєва,  Н.В.Кудикіна, 
О.М.Олексюк, Т.Г.Веретенко, В.І.Бобрицька, С.О.Караман, Т.І.Носенко, 
А.Л.Зінченко;

• розробити  Положення  про  випускову  кафедру  і  винести  його  на 

обговорення Вченою радою Університету (вереснь 2010 р.);
• проводити один раз у три місяці спільні засідання випускових кафедр з 

метою міжкафедральної взаємодії та координації;

• на спільному засіданні випускових кафедр обговорити:

–  методичні  рекомендації  до  проходження  практики  (тільки  фахове 
спрямування);

–  методичні  рекомендації  до  написання  курсових  робіт  (тільки  профільні 
аспекти);

– методичні рекомендації  до написання випускових робіт (тільки профільні 
аспекти).

3.  З  огляду  на  необхідність  удосконалення  змісту  професійної  підготовки 
фахівців:

• вивчити досвід провідних ВНЗ України щодо здійснення інтегрованого 

підходу до побудови навчальних планів;
• розглянути  відкореговані  навчальні  плани  на  спільному  засіданні 

випускових кафедр;



• працювати  над  створенням  комплексів  навчально-методичних 

матеріалів для дистанційного навчання.
Наукова робота та інноваційний розвиток.
1. Передбачити у планах діяльності кафедр:

• проведення міжкафедральних, міжінститутських, міжвузівських заходів 

для спільного обговорення наукових проблем та розробки комплексних 
наукових  продуктів:  електронних  видань,  монографій,  посібників, 
рекомендацій тощо;

• комплекс дій, спрямованих на підтримку наукових шкіл, які існують на 

кафедрах, та сприяння створенню нових;
• створення та удосконалення  системи роботи з організації і керівництва 

студентськими науковими роботами та підготовки студентів до участі в 
олімпіадах;

• розширення  тематики  студентських  наукових  гуртків  (секцій,  груп 

тощо) відповідно до профілю діяльності кафедри.
2.  Провести  засідання  кафедр  з  метою звітування  їх  членів  про  виконання 

загальноуніверситетської  теми  (вересень  2010  р.)  та  обговорення  і  затвердження 
нової наукової теми на наступні 5 років (жовтень 2010 р.).

3. Випусковим кафедрам визначитися з кадровим забезпеченням викладання 
курсу “Вступ до спеціальності”.

4.  До  01  вересня  2010  року  узгодити  навчально-методичне  забезпечення 
дисциплін,  закріплених  за  кафедрою,  з  бібліотекою  Університету,  з’ясувавши 
нагальні потреби у придбанні відповідної літератури.

5. Врахувати в індивідуальних планах викладачів:
• розробку  науково-методичного  забезпечення  дисциплін  за  новими 

напрямами  та  спеціальностями,  а  також  підготовку  фундаментальних 
праць  з  актуальної  тематики  та  проблематики,  котрі  вирізнялися  б 
новизною, оригінальністю, мали б наукове визнання;

• участь у конференціях, міжнародних наукових проектах, налагодження 

наукових контактів (у т.ч. міжнародних), підготовку та друк статей як у 
вітчизняних, так і  зарубіжних виданнях;

• подання публікацій до електронного фахового видання “Освітологічний 

дискурс”;
• участь у сертифікаційній програмі з ІКТ.


