Дорогі колеги!
Проект запровадження міжфакультетських курсів передусім передбачає збагачення
варіативної можливості для студентів слухати професійно-орієнтовані та непрофільні
дисципліни задля формування навичок, розширення кругозору, підвищення
загальнокультурного рівня. Цей проект відповідає загальноуніверситетській стратегії
УКУ 2020, вираженій в Положенні про освітній процес від 02.06.2016 р. (зокрема ч.7) та
є вимогою Закону України “Про вищу освіту”. Окрім того, проект передбачає
формування культури використання методів змішаного навчання в освітньому процесі,
що підвищує компетентність викладачів. Це також створення можливостей для освітніх
програм пропонувати найкращі зразки своїх курсів (наприклад, курсів спеціалізації) і
таким чином рекламувати свої академічні пропозиції та стандарти (особливо це
стосується програм магістерського рівня).
Напередодні кожного семестру (а в перспективі -- напередодні нового навчального
року) буде формуватися (чи скоріше оновлюватися) перелік дисциплін, які можуть бути
доступні студентам для вибору. Заявку щодо пропозиції створення курсу дисципліни
вільно вибору потрібно подавати у формі до початку квітня попереднього навчального
року. Це повинні бути саме дисципліни вільного вибору (ДВВ) і зараховуватися
як дисципліни вільного вибору. Це є додаткова пропозиція від УКУ, однак за
правилами студенти можуть обирати курси із переліку дисциплін вільного вибору,
пропонованих на їхній освітній програмі. Тому ця пропозиція може діяти лише за умови
наявності опції ДВВ у навчальному плані освітньої програми і включення
міжфакультетських курсів в категорію ДВВ кожної освітньої програми. З 2017 року такі
курси є обов’язковими до наявності в навчальних планах.
Для вас це має стати чудовою нагодою пропонувати нові курси, які відповідають
вашим науковим інтересам, або вдосконалити чи інтерпретувати існуючі, збагативши їх
новими аспектами чи методиками викладання (зокрема через модель змішаного
навчання тощо).
Запис на курси проводиться через заявки через подання заявки та дублюванням у
Системі електронного навчання УКУ CMS (https://cms.ucu.edu.ua/) де студенти
заздалегідь можуть ознайомитися із презентацією, викладачами, структурою та
основними вимогами до курсів.
Чи повинні нараховуватися кредити за обраний курс?
Коли студент зареєструвався на курс в базі CMS (інформацію можна отримати від
адміністратора системи), цей курс стає обов’язковим для відвідування, результати
заносяться у відомості та академічні транскрипти.
Чи повинен курс виходити за рамки 240 кредитів бакалаврської програми чи
90/120 кредитів магістерської програми?
Ні, це є пропозиція в межах меню вибіркових курсів, які пропонують освітні програми, і
тому студенти або користуються нею у кількості 1 курс/семестр, або не користуються і
тоді обирають інший вибірковий курс із меню своєї освітньої програми. Іншими
словами, кредити за міжфакультетський курс є частиною основного кредитного обсягу
освітньої програми.

Яким повинен бути курс?
Під час обговорення проекту деканами було запропоновано, щоб кожен курс
дорівнював 3 кредитам ECTS. Більші чи менші курси не допускаються, щоб не
створювати ситуацій нестачі чи переважання кредитів.
Особливу увагу слід приділити розробці цього курсу в електронному форматі у системі
CMS (перший етап) з подальшим використанням технологій змішаного навчання
(другий етап) і з можливою розробкою курсу як онлайнового (третій етап) у
відповідності до Положення про електронні освітні ресурси. Окремо наголошуємо, що
розробка повноцінного і сертифікованого електронного курсу отримує значно вищий
коефіцієнт навантаження у порівнянні із “звичайними курсами” (деталі у методистів).
Для забезпечення якості курсів і динаміки вдосконалення, просимо пройти навчання
Центру навчальних та інформаційних технологій УКУ із розробки та впровадження
електронних курсів, кінцевим результатом якого має стати саме розроблений курс.
На початок навчання студенти повинні отримати від вас:
1. Відео-перезентацію (відео-запрошення) курсу.
2. Силабус та календар занять із зазначеним часом та авдиторією у системі CMS
3. Читанку, інші матеріали (відео-матеріали, завдання тощо), опубліковану в
системі CMS.
4. Умови, правила чи вимоги щодо вашого курсу та форм його зарахування.
Для того, щоб допомогти студентам обрати курс, необхідно провести презентаційне
заняття (до 1 години) в рамках Тижня презентацій курсів ДВВУ, який буде відбуватись
наприкінці попереднього семестру.
Асистент викладача.
Задля допомоги із створенням електронного курсу та проведення дистанційного
навчання на курсі, Центр студентської кар’єри УКУ разом із Центром навчальних та
інформаційних технологій УКУ розробив програму підготовки асистентів викладача для
зацікавлених студентів. Студенти-асистенти, за умови попереднього погодження із
вами своїх функцій, можуть допомагати із:
1. Підготовкою, оформленням та редагуванням навчальних матеріалів для
електронних курсів. Асистуванням у створенні презентацій, відео.
2. Редагуванням та наповненням навчального курсу в системі CMS (наголошуємо
на тому, що власне створення курсу в системі повинен здійснити викладач).
3. Моніторингом і тестуванням навчання на основі електронного курсу.
Формуванням відгуків та зауважень з точки зору студента.
4. Безпосереднім проведенням занять (інформуванням студентів про події/
заходи, веденням календаря курсу тощо)
Для того щоб обрати студента-асистента, вам необхідно звернутися у Центр
студентської кар’єри УКУ (tychenko@ucu.edu.ua) з відповідним проханням.
Для того, щоб студенти-асистенти отримали повноваження в системі CMS для
редагування електронних курсів, Вам потрібно звернутися до ЦеНІТ листом
(schurko@ucu.edu.ua) та вказати назву курсу та прізвище майбутнього асистента.

Чи можна зареєструватися на декілька курсів?
Ні, студенти можуть обрати лише один курс. Виключення можуть становити англомовні
курси, які можуть проводитися у різний час для забезпечення програми студентаміноземцям за обміном. Однак це питання студент повинен погодити у керівника
програми і отримати такий дозвіл.
Коли і де буде відбуватися курс?
Усі курси будуть відбуватися у вівторок (день спецкурсів) з 17:00 по 18:20 у корпусах та
аудиторіях тих навчальних програм, що ці курси запропонували. Для зручності було
введено зміни до системи університетського транспортування і додано додаткові рейси
мікроавтобусів. Ви повинні звернутися до методистів факультетів для отримання
допомоги із бронюванням вільної авдиторії.
Чи можна буде залишити/не закінчити курс?
Ні, оскільки обраний курс є дисципліною вільного вибору і кредитується як інші
дисципліни вільного вибору, запропоновані відповідною освітньою програмою. Відмова
від курсу призведе до втрати кредитів, передбачених програмою у відповідному
семестрі.
Чи відкритість курсів для всіх програм означатиме “змішані групи”?
Так, групу складатимуть студенти із різних факультетів та спеціальностей, що також
обрали його для вивчення. Окрім того, якщо ви цього прямо не вкажете у вимогах до
курсу, він може бути доступним різним освітнім рівням - бакалаврам та магістрам.
Комунікація
Ви повинні перебувати у комунікації із методистом вашого факультету в питанні
аудиторного забезпечення. Також, як вже наголошувалося, оскільки групи є змішані ви
разом із методистом погоджуєте остаточний список групи студентів, які вивчатимуть
дисципліну, запропоновану вашим факультетом за результатами он-лайн реєстрації та
інформуєте про це зареєстрованих студентів (через систему CMS або приватну
розсилку). Ви також можете залучати студентів-асистентів у таку комунікацію.

У випадку потреби роз’яснень, просимо контактувати із Людмилою Бецою
(ludabet@ucu.edu.ua).

