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Комісія з питань якості освіти

Голова – Шулик Ю. В.
Секретар – Коцюк Л.М.
Присутні: Голоюх Л. В., Харчук Ю. Ю., Дробуш І. В., Козак Л.В.
Відсутні: Столяр З.В., Конопка Н.О., Захарова К.Б.

Порядок денний:
1. Підготовка до процедури запису здобувачами освіти на вибіркові дисципліни наступного
навчального року (Голоюх Л.В., заступники деканів/директора з питань якості освіти).
2. Розгляд залучення роботодавців до реалізації та покращення освітніх програм (заступники
деканів/директора з питань якості освіти, Шулик Ю.В.).
3. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Підготовка до процедури запису здобувачами освіти на вибіркові дисципліни
наступного навчального року.

ВИСТУПИЛИ:
1.1. Голоюх Л.В. Про підготовку до процедури запису здобувачами освіти на вибіркові
дисципліни наступного навчального року. Нагадала про формування списків вибіркових
дисциплін кафедрами та їх обговорення викладачами та здобувачами освітніх послуг на
засіданнях кафедр та зустрічах зі студентами.
1.2. Заступники деканів/директорів повідомили про стан підготовки переліків дисциплін за
вибором на факультетах/інститутах. Дробуш І.В. висловила прохання до навчально-
методичного відділу здійснити розсилку кафедрам графіку виконання цієї роботи та формами
представлення матеріалів для затвердження вченою радою. Коцюк Л.М. підтримала
пропозицію та запропонувала навчально-методичному відділу контролювати цей процес із
кафедрами, які пропонують дисципліни за вибором для читання у 2-му семестрі 1 року
навчання на магістерській програмі.

УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію взяти до відома.
1.2. Рекомендувати навчально-методичному відділу здійснювати розсилку кафедрам графіку
виконання процедури вибору вибіркових дисциплін та формування їх списків на затвердження
вченою радою.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6, «проти» – «0», «утрималися» - 0

2. СЛУХАЛИ: Розгляд залучення роботодавців до реалізації та покращення освітніх програм
ВИСТУПИЛИ:

2.1. Заступники деканів/директорів з питань якості освіти (Дробуш І.В., Козак Л.В.,
Конопка Н.О.) представили аналіз стану залучення роботодавців до реалізації та покращення
освітніх програм на факультетах/інститутах та представили різноманіття практик такої роботи
(залучення роботодавців до прочитання лекцій, роботи наукових гуртків, проведення
презентацій для випускних курсів щодо подальшого працевлаштування, участь у засіданнях
кафедр у питаннях обговорення освітніх програм, проходження практик в індустрії).
2.2. Шулик Ю.В. нагадала про відповідальність гарантів освітніх програм щодо залучення
роботодавців на усіх етапах функціонування освітньої програми як стейхолдерів. У разі



виникнення проблем із такою роботою пропонувала залучати керівника відділу роботи зі
студентами та випускниками, яка координує загальноуніверситетські заходи.

УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію взяти до відома.
2.2. Покращити залучення роботодавців до навчального процесу окремих
факультетів/інститутів, зокрема, використовуючи загальноуніверситетський ресурс.

3. СЛУХАЛИ: Різне
ВИСТУПИЛИ:
3.1. Шулик Ю.В. щодо клопотання ради Навчально-наукового інституту соціально-
гуманітарного менеджменту про закриття освітньо-професійної програми «Українська мова та
література з поглибленим вивченням англійської мови» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спеціальности 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література».

УХВАЛИЛИ:
3.1. Рекомендувати вченій раді університету з метою оптимізації діючих освітніх програм
закрити освітньо-професійну програму «Українська мова та література з поглибленим
вивченням англійської мови» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальности 035
«Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література»
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6, «проти» – «0», «утрималися» - 0

3.2. Шулик Ю.В. Проінформувала про задовільний стан оновлення інформації на сайті щодо
освітніх програм, зокрема наповнення інформацією про зміст обов’язкових освітніх
компонентів. Запропонувала посилити контроль за наповненням, оновленням заступниками
деканів/директорів з питань якості освіти.

УХВАЛИЛИ:
3.2. Заступникам деканів/директорів з питань якості освіти взяти контроль над наповненням
інформації про освітні програми.

3.3. Шулик Ю.В. нагадала про необхідність проведення постійного моніторингу стану
підготовки магістерських робіт до захисту. Заступники деканів/директорів з питань якості
освіти повідомили про стан підготовки магістерських робіт до захисту на
факультетах/інститутах, визнаючи його задовільним.

УХВАЛИЛИ:
3.3. Інформацію взяти до відома.

Голова комісії Юлія ШУЛИК

Секретар Леся КОЦЮК
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