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з питання «Про результати опитування науково-педагогiчних працiвникiв та
здобувачiв вищо.і. освiти державного унiверситету телекомунiкацiй щодо

органiзацi.і. дистанцiйного навчання»

Заслухавши  та  обговоривши  доповiдь  провiдного   фахiвця  вiддiлу
монiторингу якостi освiти, лiцензування та акредитацi.і. Левченко Н.М.  про
результати   опитування   науково,педагогiчних   працiвникiв   та   здобувачiв
вищо.і.  освiти  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  щодо  органiзацi.і.
дистанцiйного навчання в Унiверситетi Вчена рада унiверситету вiдмiчас, що
онлайн  опитування  щодо  органiзацi.і.  освiтнього  процесу  з  використанням
технологiй  дистанцiйного  навчання  було  проведене  за  наказом  ректора
Унiверситету у перiод з 12 по 22 квiтня 2021року серед науково-педагогiчних
працiвникiв    та    здобувачiв    вищо.і.    освiти        державного    унiверситету
телекомунiкацiй.    Метою.    опитування    було    визначення    ефективностi
використання  та  основних  тенденцiй  розвитку  технологiй  дистанцiйного
навчання   та   шляхiв   удосконалення   процесiв   органiзацi.і.  та  проведення
навчання за дистанцiйною формою. Опитування проводилось анонiмно. Пiд
час   опитування   викладачi   та   студенти   заповнювали   анкети,   якi   були
розмiщенi  на  сайтi  Унiверситету.  Всього  в  опитуваннi  взяли  участь   174
науково-педагогiчних  працiвники  та  1681  студент,  що  дас  право  вважати
результати  даного  дослiдження репрезентативними.   Вiдмiчено,  що частка
науково-педагогiчних працiвникiв, якi мали досвiд використання технологiй
дистанцiйного навчання  у навчальному процесi до впровадження карантину
становить 60 вiдсоткiв, що свiдчить про достатньо високий рiвень володiння
технологiями дистанцiйного навчання i не вимагало додаткового навчання
при переходi до роботи в умовах карантинних обмежень. Був проведений
порiвняльний    аналiз    iнdтрументiв   для    проведення    занять   в   умовах
дистанцiйного   навчання  серед  наших  викладачiв:   навчальна  платформа
Мооdlе,     програмний     комплекс     для     онлайн-комунiкацiй     Zооm,
месенджерViЬег, комунiкатор Skуре, Електронна пошта та iншi, ефективнiсть
та    зручнiсть    .і.х    використання.    3    зацiкавленiстю    прийнятий    аналiз
вiдвiдуванiсть  занять  студентами  в  умовах  дистанцiйного  навчання,  що  с
важливим  iндикатором  успiху  в  органiзацi.і.   освiтнього  процесу  в  умовах
дистанцiйно.і.  роботи,   наведенi  результати   переваг  та  негативних  сторiн
процесу   дистанцiйного   навчання   як   з   погляду   науково-педагогiчних
працiвникiв так i студентiв Унiверситету. Пiдкреслено, що на теперiшнiй час
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обмежень   та   навчання   у   дистанцiйному   режимi,   iсну€   необхiднiсть
покращення системи дистанцiйно.і. освiти, органiзацi.і. та проведення занять,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Результати     опитування     науково-педагогiчних     працiвникiв     та
здобувачiв  вищо.і.  освiти  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  щодо
органiзацi.і. дистанцiйного навчання взяти до вiдома.

2. Продовжити   змiстовне   наповнення   дисциплiн,   завантажених   у
освiтнiй платформi Мооdlе, зокрема щоdо удосконалення форм i способiв
онлайн-тестувань,  методичних  матерiалiв  для  проведення  практичних  та
лабораторних робiт.
Вiдr;овiд-альний:  директор  Навчально-методичного  центру  Власенко  В.О.,
директори Навчально-наукових iнститутiв, завiдувачi кафедр.
Термiн виконання: постiйно.

3. Продовжити   практику  залучення  до   проведення   онлайн  занять
представникiв компанiй-партнерiв кафедр, досвiдчених фахiвцiв-практикiв та
вiдомих фахiвцiв 1Т галузi.
Вiдповiдdльний:   директори   Навчально-науковш   iнститутiв,   завiдувачi
кафедр.
Термiн виконання: постiйно.

4. Посилити  контроЛь  за  вiдвiдуванням  студентами  онлайн  занять,
вживати  заходiв  щодо  студентiв,  якi  пропускають  заняття  без  поважних
причин.
Ёiдповiдальний..  директор  Навчально-методшного  центру  Власенко  В.О.,
директори Навчально-наукових iнститутiв, завiдувачi кафедр.
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