
Деканам факультетів, 
Директорам інститутів 
Директорам коледжів 
Директору УФМЛ 
Завідувачу підготовчого відділення 
Завідувачу підготовчого відділення 
для іноземних громадян

З метою належної підготовки щорічного звіту Ректора університету на конференції 
трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 
2016 році, Науково-методичний центр організації навчального процесу просить надати до  
9 ли стоп ада 2016 р. (у паперовому варіанті, за Вашим підписом -  до к.216 головного 
корпусу, та у електронному варіанті -  за адресою: andriv .gozhvk@ gm ail.com  - 
використовуються електронні форми Excel, які розміщені на сайті НМЦ) інформацію про 
роботу Ваших структурних підрозділів у 2015/2016 навчальному році з нижчезазначених

1. Освітньо-кар’єрні траєкторії випускників за ОКР ''бакалавр" і «молодший спеціаліст» у 
2016 році, оцінка рівня професійної орієнтованості вступників та рівня інституційної 
привабливості навчальних програм, (використовуються електронні форми Excel: факультетам 
та інститутам - табл. 1.1-1.2, 1.6.1-1.8.2; коледжам -  табл. 1.3-1.4,1.6.1-1.8.2; українському фізико- 
математичному ліцею -  табл. 1.5) .

2. Кадрове забезпечення навчального процесу (станом на 01.10.2016) і виконання 
навантаження у 2015/2016 навчальному році (у тому числі участь іноземних лекторів) 
(використовуються електронні форми Excel: табл. 2.1-2.5).

3. Академічна політика: використовуються електронні форми Excel: табл. 3.1-3.3, 3.4,3.5 а 
також надається коротка характеристика існуючої на факультеті (в інституті) системи 
контролю якості навчання (крім таблиці 3.5 прошу надати пояснювальну записку - до 2 
сторінок).

4. Методичне, матеріальне та організаційне забезпечення навчального процесу:
4.1 Підручники та навчальні посібники видані у 2015/2016 н.р. (використовуються електронні 
форми Excel: табл. 4.1-4.2)
4.3 Опис нових методик викладання (текст);
4.3 Наукові досягнення студентів: кількість студентів які мають наукові публікації, кількість статей 
всього, у тому числі в фахових виданнях, кількість виступів на наукових конференціях (міжнародні, 
всеукраїнські, ВНЗ), кількість переможців і призерів конкурсів наукових робіт і студентських олімпіад 
тощо;
4.4 Робота науково-методичної комісії факультету/інституту (текст до 2 сторінок, в першу чергу щодо 
розгляду питань з навчально-методичної та виховної роботи на засіданнях Вченої ради 
факультету/інституту).
4.5 Наповнюваність груп, працевлаштування випускників, розподіл навчально-допоміжного персоналу 
між деканатами, кафедрами та навчальними лабораторіями (використовуються електронні форми 
Excel: табл. 4.3-4.5)
4.6 Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (позитивні зрушення, проблеми). Окремо 
вказати кількість комп’ютерів задіяних в навчальному процесі;
4.7 Пропозиції (за наявності) щодо удосконалення навчально-методичної роботи та організації системи 
контролю якості надання освітніх послуг в університеті.

питань:

Додаток на_____арк.

Директор НМЦ А.Г ожик
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