


студентів 2-4 курсів економічного, гуманітарного факультетів, факультету політико- 
інформаційного менеджменту, факультету міжнародних відносин, інституту права ім.
І. Малиновського. Результати обговорено з викладачами та на ректораті. Для студентів 1-3 
курсів підсумкове тестування заплановане до кінця семестру. Початок -  27.05.2019.
3. Разом із проректором з навчальйо-виховної роботи оцінено результати виховної роботи 
кураторів студентських груп, відзначено можливості її поліпшення.
4. Разом з Коцюком Ю.А. запроваджено систему оцінювання якості викладання навчальних 
дисциплін студентами (Feedback) для автоматизованого проведення анонімних опитувань 
серед студентських груп з приводу з’ясування думки студентів, які прослухали конкретний 
курс у конкретного викладача про рівень викладання цього конкретного курсу конкретним 
викладачем; збереження результатів опитувань у єдину базу даних; збору статистики 
проведення опитувань; надання можливості отримання даних системи Feedback системі QA з 
метою врахування впливу оцінювання якості викладання на рейтинг викладача. Система 
пройшла тестування в червня 2019 року. Запровадження відбудеться з 1.09.2019 року.

Вибіркові дисципліни
Студентам запропоновано вибирати вибіркові навчальні дисципліни за допомогою системи 
Moodle. У співпраці з проректором з науково-педагогічної роботи, директором наукової 
бібліотеки та методистом першої категорії навчально-методичного відділу проведено запис на 
вибіркові дисципліни загального циклу 7 груп студентів на наступний навчальний рік. 
Визначено проблеми та можливості проведення вибору вибіркових дисциплін у наступному 
навчальному році.

Удосконалено документацію університету
1. Разом із юрисконсультом сформовано єдину базу нормативних документів 
університету, визначено ті, які потребують змін. Сформовано єдину базу документів на сайті.
2. Разом із проректором з науково-педагогічної роботи сформовано концепцію освітньої 
діяльності в університеті.
3. Унесено зміни до положень, що регулюють освітній процес в університеті (6).
4. Уніфіковано відомості обліку успішності та поточного рейтингу.

Організаційна робота
1. Проведено конференцію з питань якості освіти в НаУОА.
2. Удосконалено інформацію на сайті університету.

Стажування, конференції з якості
Пройдено тренінг із підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (Вінниця, 
22.03.2019). Пройдено тестування, отримано сертифікат.
Взято участь в конференції МОН «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в 
Україні» (Київ, 11-12.06.2019).
Пройдено тренінг «Стандарт ISO 9001:2015. Основи стандарту та внутрішні аудити СМЯ. 
Вимоги стандарту ISO 19011:2018» (Львів, 25-27.06.2019). Пройдено тестування.



Пройдено тест для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти (1.07- 
5.07.2019 р.) Інституту вищої освіти НАПН України. Отримано сертифікат: Серія ПК- 
21707620 №485/19.

Можливості поліпшення якості вищої освіти в НаУОА
1. Поліпшити взаємодію структурних підрозділів, колегіальних органів щодо 
забезпечення якості освіти в НаУОА.
2. Активізувати роботу щодо розширення функціювання електронного документообігу в 
університеті.
3. Поліпшити документацію, яка регулює освітній процес.
4. Удосконалити процес запису студентів на вибіркові дисципліни й оцінювання якості 
викладання в НаУОА.

05.07.2019 Ю. ШУЛИК


