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Порядок денний:
1. Розгляд моніторингу вибору вибіркових дисциплін.
2. Проведення моніторингу освітнього середовища у 2021 році.
3. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу вибору вибіркових дисциплін.
ВИСТУПИЛИ:
1.1. Голоюх Л. В. поінформувала, що завершився перший етап запису на вибіркові

дисципліни і до 26.03 завершується другий етап вибору. Під час другого етапу кафедрам і
тьюторам варто проконтролювати, щоб усі студенти здійснити свій вибір.

1.2. Заступники деканів / директора факультетів / інституту з питань якості
освіти прозвітували, що вибір дисциплін на першому етапі проходив без зауважень, будь-які
питання вирішувалися з навчально-методичним відділом у робочому порядку.

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

поінформувати кафедри про проведення роз’яснювальної роботи серед студентів щодо
успішного проходження другого етапу запису на вибіркові дисципліни.

2. СЛУХАЛИ: Проведення моніторингу освітнього середовища у 2021 році.
ВИСТУПИЛИ:
2.1. Шулик Ю. В. повідомила про план проведення моніторингу якості освітнього

середовища у 2021 року. Запропонувала провести опитування через створення декількох
фокус-груп для оптимальності результатів. Було запропоновано зробити такі фокус-групи:

1) студенти;
2) аспіранти;
3) студентське самоврядування;
4) старости гуртожитків.

2.2. Коцюк Л. М. запропонувала зробити фокус-групу з гарантів освітніх програм та
викладачів для визначення напрямів їх підтримки та полегшення роботи при проведенні
акредитацій.

2.3. Харчук Ю. Ю. запропонувала долучити до фокус-груп адміністративно-
господарську частину університету, працівників технічного центру.

УХВАЛИЛИ:
1. Провести моніторинг освітнього середовища у 2021 року у фокус-групах.
2. У процесі моніторингу провести відкриту зустріч для викладачів.
3. Посилити інформаційну підтримку гарантів освітніх програм.
4. У процесі моніторингу провести відкриту зустріч для адміністративно-

господарської частини університету, в тому числі комендантів гуртожитків.



3. СЛУХАЛИ: Різне. 3.1. Про внесення змін до освітніх програм.
ВИСТУПИЛИ:
3.1.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що на розгляд Комісії не було представлено

проєктів освітніх програм із внесеними змінами. На разі відбувається моніторинг освітніх
програм ГЗС. Тому до 19 квітня 2021 року потрібно подати актуалізовані освітні програми на
розгляд Комісії з питань якості освіти. Слід обов’язково зробити актуалізацію магістерських
програм.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ: Різне. 3.2. Про підготовку до акредитації.
ВИСТУПИЛИ:
Шулик Ю. В. ознайомила присутніх із освітнім програмами, які будуть проходити

акредитацію в наступному навчальному році. У зв’язку із цим потрібно заздалегідь
перевірити виконання критеріїв проходження акредитації на факультетському рівні, провести
самоаналіз, сформувати заходи щодо покращення реалізації освітніх програм. Також
доцільно посилити участь аспірантів у забезпеченні якості освітнього процесу, активізувати
їх залучення до наукових семінарів та науково-дослідної тематики в університеті.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
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