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Заслухавши і обговоривши доповідь керівника ТЦГ «Освітня 

діяльність» Соловйова О.В. про стан підготовки до запровадження системи з 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості) Університету на виконання рішення 

Вченої ради Університету від 29 січня 2016 року (наказ від 18.02.2016, № 59-

01) Вчена рада констатує наступне:  

 - затверджено склад Ради з забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Університету; 

  - сформовано Політику та визначені шляхи її реалізації щодо 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету; 

 - підготовлено  «Положення про Раду з забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 

Університету»; 

 - підготовлено  «Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості Університету»; 

 - підготовлено  «Положення про забезпечення академічної мобільності 

студентів»; 

 - визначено систему індикаторів за перспективами забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету: 1. Розвиток освітніх 

послуг; 2. Розвиток контингенту студентів; 3. Розвиток інноваційних форм 

організації освітнього процесу; 4. Інтеграція освітніх програм; 

5. Модернізація навчального процесу ; 6. Навчально-методичне забезпечення 

формування загальних та професійних компетентностей; 7. Розвиток 

потенціалу  викладацького персоналу та інші; 

 - виконано інноваційну методику з розробки та упровадження моделі 

системи забезпечення  якості освітньої діяльності вищого навчального 

закладу на платформі BUSINESS STUDIO; 

- запропоновано систему запобігання плагіату у здобувачів вищої 

освіти. 
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 Разом з цим має місце уповільнення виконання ряду позицій пункту 5 

(план дій з розробки та впровадження системи менеджменту якості в 

діяльності Університету на 2016 р ) рішення Вченої ради Університету від 29 

січня 2016 року таких як: проведення внутрішнього аудиту, розробка 

моделей  та паспортів основних процесів системи менеджменту якості. 

 

 

Вчена Рада постановила: 

 

1. Результати реалізації рішення Вченої ради Університету від 29 січня 

2016 року (наказ від 18.02.2016, № 59-01) у 2016 році з розробки системи з 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в діяльності 

Університету вважати в цілому задовільними.  

 

2. Прийняти термінові дії щодо безумовного виконання пункту 5 

рішення Вченої ради Університету від 29 січня 2016 року (наказ від 

18.02.2016, № 59-01). 

Відповідальні: Стадник Г.В. – перший проректор, Рославцев Д.М.– начальник 

НМВ, Соловйов О.В. – голова ТЦГ «Освітня діяльність». 

  Термін виконання: травень 2017 р.   

 

 3. Затвердити План дій з розробки та впровадження системи з 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості) Університету на 2017р.: 

 

3.1. Розробити нормативне забезпечення побудови освітніх програм 

відповідних певному рівню Національної рамки кваліфікації вищої освіти за 

компетентністним підходом та студентоцентрованим навчанням. 

 

 3.2. Розробити інструкції, що охоплюють усі стадії «життєвого циклу» 

студента (зарахування, досягнення та атестацію). 

 

 3.3. Створити системи: діагностики знань студентів за 

компетентністним підходом; діагностики компетентності викладачів; 

забезпечення освітнього процесу навчальними ресурсами; інформаційного 

забезпечення для ефективного управління програмами та іншою діяльністю; 

публічного інформування про діяльність Університету. 

 

 3.4. Розробити Положення: «Про проходження зовнішнього 

забезпечення якості відповідно ESG на циклічній основі»;  «Про участь 

студентських органів самоврядування в управлінні якістю освітньої 

діяльності та якістю вищої освіти Університету»; «Про участь роботодавців в 

управлінні якістю освітньої діяльності та якістю вищої освіти Університету» 
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