р1шЕння
Вчено.і. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд о1 лютого 2021 року, протокол № 10
з питання «Про змiст сторiнок кафедр Навчально-наукових iнститутiв на веб-сайтi
Унiверситету в частинi забезпечення iнформацiйно.і. вiдкритостi та прозоростi
Унiверситету згiдно вимог Закону Укра.і.ни «Про освiту»
Заслухавши та обговоривши доповiдi:
завiдувача кафедри Економiки Навчально-наукового iнституту менеджменту
та пiдпри€мництва професора Гус€во.і. О.Ю.,
завiдувача кафедри Комп'ютерно.і. iнженерi.і. Навчально-наукового iнституту

iнформацiйних технологiй доцента Ткаченко О.М.,
завiдувача кафедри Систем iнформацiйного та кiбернетичного захисту
Навчально-наукового iнституту захисту iнформацi.і. Шуклiна Г.В.,
завiдувача
кафедри
Маркетингу
Навчально-наукового
iнституту

менеджменту та пiдприсмництва професора Вино1радово.і. О.В.,
якi доповiли про результати оновлення сторiнок кафедр на сайтi
Унiверситету, Вчена рада вijlмiчас, що державний Унiверситету телекомунiкацiй €

iнформацiйно вiдкритим i iнформацiйно прозорим закладом вищо.і. освiти завдяки
сайту Унiверситету, щоденнiй роботi колекгиву по розмiщенню на ньому
актуально.і. i необхiдно.і. для студентiв та .і.х батькiв iнформацi.і.. Пiдкреслено, що

свосчасне i повне оприлюднення iнформацi.і. на сайтi згiдно вимог ст. 30 Закону
Укра.і.ни «Про освiту», .і-і. постiйне оновлення, пошук бiльш масштабного
висвiтлення впровадження iнновацiйного змiсту навчання, полiпшення умов для
наукового зростання кадрового складу кафедр та забезпечення сучасних
матерiально-технiчних умов для реалiзацi.і. освiтнiх програм, постiйний обмiн
досвiдом удосконалення якостi освiтньо.і. дiяльностi поряд з розумною фiнансовою
полiтикою Унiверситету дають змогу з року в рiк отримувати позитивну динамiку
зацiкавленостi потенцiйних студентiв у навчаннi в державному унiверситетi
телекомунiкацiй. Зазначено, що доповiдi про iнформацiйно оновленi сторiнки
кафедр на сайтi Унiверситету мали за мету удосконалити наповненiсть сторiнок
свiжим фа№ичним матерiалом та показати житгя кафедри з середини,
Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Iнформацiю завiдувачiв кафедр Економiки (професор Гус€ва О.Ю.),
Комп'ютерно.і. iнженерi.і. (професор Ткаченко О.М.), Систем iнформацiйного та
кiбернетичного захисту (Шуклiн Г.В.), Маркетингу (професор Вино1радова О.В.)
взяти до вiдома.
2. Забезпечити повноту та сво€часну актуалiзацiю iнформацiйних матерiалiв
на сторiнках веб-сайту державного унiверситету телекомунiкацiй вiдповiдно до
вимог Закону Укра.і.ни «Про освiту».
Вiдповiдальнuй: проректори, директори Навчально-науковuх iнстuтутiв,.
завiдувачi кафедр,
Унiверситету.
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Термiн вuконання: постiйн
Голова Вчено.і. ради
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