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Порядок денний:
1. Розгляд моніторингу вибору вибіркових дисциплін.
2. Розгляд результатів опитування щодо дистанційного навчання за 1 семестр 2020-2021 н. р.
3. Зміни до Порядку організації опитування та оцінювання якості викладання.
4. Різне

1. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу вибору вибіркових дисциплін.
ВИСТУПИЛИ:
1.1. Голоюх Л. В. поінформувала, що у зв’язку з технічними проблемами, анкети для

запису на вибіркові дисципліни надіслані 18.02 групі студентів ЕК-1 для перевірки системи.
19 лютого анкети будуть розіслані іншим здобувачам освіти. Тому початок запису на
вибіркові дисципліни відтермінований. 2 тижні студенти матимуть час для визначення.
Інструкція буде надіслана студентам.

1.2. Шулик Ю. В. зазначила, що найважливіше – це нагадати студентам, що кожен
повинен обов’язково обрати для себе дисципліни.

УХВАЛИЛИ:
1. Заступникам деканів/директора факультетів/інституту з питань якості освіти

забезпечити інформаційну допомогу студентам з метою полегшення запису на вибіркові
дисципліни.

2. СЛУХАЛИ: Розгляд результатів опитування щодо дистанційного навчання за 1
семестр 2020-2021 н. р.

ВИСТУПИЛИ:
2.1. Шулик Ю. В. представила звіт про результати опитування щодо дистанційного

навчання за 1 семестр 2020-2021 н. р. (звіт додається).
Результати опитування здобувачів освіти та викладачів підтвердили хорошу

організацію дистанційного навчання в університеті. Більшість студентів висловлюються за
якнайшвидше повернення до офлайн навчання. Здобувачі освіти і викладачі втомлені від
дистанційного навчання. Основна проблема – брак спілкування.

Для кафедр, завкафедр, деканів, директора, заступників деканів/директора з якості
були надіслані звіти за кожною освітньою програмою. В перші тижні офлайн навчання
потрібно, щоб до процесу адаптації студентів активно долучилися тьютори.

УХВАЛИЛИ:
1. На радах факультетів / інституту обговорити результати опитування щодо

дистанційного навчання за 1 семестр 2020-2021 н. р.

3. СЛУХАЛИ: Зміни до Порядку організації опитування та оцінювання якості
викладання.

ВИСТУПИЛИ:



3.1. Шулик Ю. В. зазначила, що у зв’язку зі зміною технічного проведення
опитування в 2 семестрі є потреба тестування нової системи. В Порядок організації
опитування та оцінювання якості викладання варто додати питання дотримання академічної
доброчесності здобувачами вищої освіти та викладачами під час вивчення предмету. Також
слід додати питання про те, чи не було забагато завдань на самостійне опрацювання,
визначити спосіб вимірювання обсягу самостійної роботи.

3.2. Максимчук В. В. зауважив, що варто переглянути питання лекцій та практичних.
Студентам необхідно пояснювати, за якими критеріями вони оцінюють викладачів. Зокрема,
варто посилити опитування якості викладання дисциплін гуманітарного циклу, оскільки
загальноуніверситетські дисципліни часто оцінює незначна кількість студентів.

3.3. Шулик Ю. В. зауважила, що варто переглянути механізми інформування
студентів: робота тьюторів або/чи робота студентського братства. Анкету доцільно змінювати
у червні. Нові питання діятимуть для нового навчального року.

3.4. Коцюк Л. М. та Кулеша Н. П. визнали, що більше студентів будуть долучатися
до опитування, якщо про необхідність пройти оцінювання їх будуть інформувати студенти з
братства, а не тьютори чи інші представники викладачів.

УХВАЛИЛИ:
1. Шулик Ю. В. провести тренінг для Братства Спудеїв про роль у забезпеченні якості

освіти та інформуванні здобувачів вищої освіти про опитування щодо якості викладання.

4. СЛУХАЛИ: Різне. 4.1. Про внесення змін до освітніх програм.
ВИСТУПИЛИ:
4.1.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що на розгляд Комісії не було представлено

проєкти освітніх програм із внесеними змінами. Тому варто не відтягувати внесення змін до
ОПП до кінця навчального року. Слід обов’язково зробити актуалізацію магістерських
програм.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.

4. СЛУХАЛИ: Різне. 4.2. Розгляд пропозицій Братства Спудеїв у сфері якості освіти.
ВИСТУПИЛИ:
4.2.1. Шулик Ю. В. ознайомила присутніх із пропозиціями Братства Спудеїв щодо

процедури вирішення конфліктних ситуації між викладачами та студентами. Процедура була
розроблена багатоступеневою та містить чимало етапів.

Шулик Ю. В. запропонувала, щоб комісія з питань якості освіти та академічної
доброчесності Братства Спудеїв обговорювала кейси, що виникають, давала рекомендації для
Комісії з питань якості освіти НаУОА, і щоб Братство Спудеїв працювало зі здобувачами на
факультетах/інституті. Це дозволить спростити процедуру звернення для студентів та
прискорить вирішення проблемного питання.

УХВАЛИЛИ:
1. Основні повноваження щодо вирішення конфліктних ситуації між викладачами та

студентами залишити за Комісією з питань якості освіти НаУОА з метою більш оперативного
вирішення проблем.
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