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Звіт
про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти
за 2018 року
Згідно з штатним розписом у відділі забезпечення якості вищої освіти
працюють три співробітника:
завідувач – Красильникова Г.В. (0,5 ст.),
провідний фахівець – Білик В.В. (1,0 ст.),
фахівець 2 категорії – Гапченко О.В. (0,5 ст.)
Відповідно до плану відділу забезпечення якості вищої освіти робота
здійснювалася за такими напрямами:
1 оновлення нормативної бази;
2 моніторинг якості освітньої діяльності;
3

налагодження зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу та

створення системи академічної доброчесності;
4 підвищення кваліфікації співробітників університету;
5 удосконалення інформаційної системи університету;
6 інші види діяльності.
1 Оновлення нормативної бази
Підготовлено проекти розпорядчих документів:


наказ ректора від 06.02.2018 року № 17 «Про повторне рецензування

дипломних робіт (проектів) здобувачів магістерського рівня вищої освіти»;


наказ ректора від 09.02.2018 року № 22 «Про створення комісії з

моніторингу дотримання критеріїв щодо підтвердження університетом статусу
національного»;


наказ ректора від 26.02.2018 року № 28 «Про доповнення та внесення змін

до наказу від 06.02.2018 № 17 «Про повторне рецензування дипломних робіт
(проектів) здобувачів магістерського рівня вищої освіти»;
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наказ ректора від 14.03.2018 року № 31 «Про моніторинг навчальних та

робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньонаукового) рівня»;


наказ ректора від 02.05.2018 року № 56 «Про усунення недоліків,

виявлених під час повторного рецензування дипломних робіт (проектів) здобувачів
магістерського рівня вищої освіти 2016-2017 н. р., і забезпечення якості дипломного
проектування у поточному навчальному році»;


наказ ректора від 10.09.2018 № 124 «Про проведення процедур

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в
університеті у 2018-2019 н. р.»;


наказ ректора від 25.10.2018 №148 «Щодо затвердження складу фокус-

груп здобувачів вищої освіти із забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти»;


наказ ректора від 19.11.2018 №162 «Про доповнення складу фокус-груп

здобувачів вищої освіти із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти»;


наказ ректора від 07.12.2018 №176 «Про доповнення та внесення змін до

наказу від 26.12.2014 №193 «Про затвердження структури Хмельницького
національного університету»;


розпорядження ректора від 05.01.2018 року № 2 «Про створення робочої

групи для розроблення проекту «Положення про права і обов’язки керівника
проектної групи (гаранта) з розроблення та супроводження освітньої програми»;


розпорядження ректора від 18.01.2018 року № 3 «Про затвердження

персонального складу Бібліотечної ради наукової бібліотеки університету»;


розпорядження ректора від 26.03.2018 року № 18 «Про перевірку робочих

програм та описів дисциплін навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти
третього (освітньо-наукового) рівня»;


розпорядження ректора від 20.06.2018 року № 38 «Про внесення змін до

стандартів СОУ 207.01:2017 «Текстові документи. Загальні вимоги» та СОУ
207.02:2017 «Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання»;
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розпорядження ректора від 12.09.2018 № 46 «Про оновлення складу

фокус-груп здобувачів вищої освіти із забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти на факультетах».
Сумісно з відділом кадрів розроблено проект «Порядку щодо розроблення
положення про структурний підрозділ Хмельницького національного університету».
2 Моніторинг якості освітньої діяльності


На виконання наказу ректора від 21.12.2017 №190 «Про оприлюднення

інформації щодо діяльності Хмельницького національного університету на
офіційному веб-сайті» проведено моніторинг інформації, що підлягає обов’язковому
оприлюдненню на веб-сайті (станом на 12.04.2018 року (звіт на 4 арк.); 5.05.2018 року
(повторно) (звіт на 4 арк.); 05.10.2018 та 2.11.2018 року (звіт на 4 арк.). Результати
моніторингу розглянуто на засіданнях ректорату 8.10.2018 «Про стан оприлюднення
інформації університету на офіційному веб-сайті» та 5.11.2018 після повторного
моніторингу.
Здійснюється координація діяльності експертів щодо моніторингу якості
наповнення модульного середовища для навчання (на виконання наказу ректора від
06.12.2017 №175 «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності наукової
бібліотеки університету»):


взяли участь у проведенні нарад із експертами;



здійснено

моніторинг

відповідності

матеріалів,

розміщених

у

модульному середовищі організаційній структурі університету (1-й етап). Участь у
підготовці проекту рішення ректорату від 10.12.2018 «Про приведення у
відповідність до структури університету матеріалів, що розміщені у модульному
середовищі»;


моніторинг відповідності дисциплін робочих навчальних планів і

дисциплін представлених у модульному середовищі (2-й етап);


розроблено та узгоджено критерії моніторингу навчальних матеріалів

дисциплін модульного середовища (3-ій етап).
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Організовано діяльність комісій та проведено повторне рецензування
дипломних робіт (проектів) здобувачів магістерського рівня вищої освіти по
факультетах (на виконання наказів ректора від 06.02.2018 № 17 «Про повторне
рецензування дипломних робіт (проектів) здобувачів» та від 26.02.2018 № 28 «Про
доповнення та внесення змін до наказу від 06.02.2018 № 17 «Про повторне
рецензування дипломних робіт (проектів) здобувачів магістерського рівня вищої
освіти»). За результатами сформовано звіт на 26 арк.
Організовано діяльність комісій і проведено моніторинг навчальних та робочих
навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового)
рівня (на виконання наказу ректора від 14.03.2018 №31 «Про моніторинг навчальних
та робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньонаукового) рівня» та від 12.09.2017 № 123 «Про організацію виконання основних
завдань із вдосконалення діяльності університету в 2017-2018 н. р.»). За результатами
сформовано звіт на 22 арк.
3 Налагодження зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу та
створення системи академічної доброчесності
Розроблення методичного забезпечення, організація та проведення циклу
тренінгів (за участю наукової бібліотеки) для учасників фокус-груп здобувачів вищої
освіти із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на тему
«Пошук наукової інформації у електронних базах даних» (веб-квест «Джерела
пошуку наукової інформації», командна ділова гра «Лідерські якості особистості»):


22.11.2018 року (студенти гуманітарно-педагогічного факультету та

факультету технологій і дизайну);


26.11.2018 року (студенти факультету інженерної механіки і факультету

програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем);


27.11.2018 року (студенти факультету економіки і управління та

факультету міжнародних відносин).
У відповідь на лист громадської організації «Українська асоціація студентів»
від 01.11.2018 щодо прийому заявок до Національного об’єднання студентських
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експертів з питань якості, які залучатимуться до процесів забезпечення якості освіти
на інституційному та національному рівнях (діяльність галузевих експертних рад
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, акредитаційних комісій,
незалежних установ оцінювання тощо) серед здобувачів вищої освіти університету
здійснено відбір кандидата для участі у конкурсі. Здійснено координацію діяльності
щодо підготовки пакету матеріалів для участі у конкурсі кандидата від
Хмельницького національного університету. За результатами конкурсу кандидата від
ХНУ (студентка першого курсу скороченої форми навчання гуманітарнопедагогічного факультету спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» гр.
ПОшс-18-1 Ключка Наталія) відібрано до складу експертів. Українською асоціацією
студентів проведено навчання експертів у формі тренінгів, що пройшло у два етапи,
перший – відбувся 8-10 грудня 2018.
Проведено збори для учасників студентських фокус-груп із забезпечення якості
освітньої діяльності та вищої освіти «Академічна доброчесність у закладі вищої
освіти» (14.05.2018 року) (на виконання п. 40 наказу ректора від 12.09.2017 року
№123 «Про організацію виконання основних завдань із вдосконалення діяльності
університету в 2017-2018 н. р.»). Здобувачів ознайомили із поняттям академічної
доброчесності, заходами протидії і запобігання хабарництва в університеті;
проведено опитування учасників заходу щодо академічної доброчесності.
Підготовлено доповіді та матеріали для обговорення на засіданнях:
Вченої ради університету:


аналіз результатів повторного оцінювання кваліфікаційних робіт

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2017-2018 н. р. (29.03.2018);


розвиток системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої

освіти у ХНУ (26.04.2018).
Ректорату:


про підсумки оприлюднення інформації університету на офіційному веб-

сайті (7.05.2018).
Науково-методичної ради університету:


про хід моніторингу освітніх програм та навчально-методичного

забезпечення підготовки докторів філософії (протокол від 25.05.2018 року № 9);
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про перегляд змісту нормативних документів університету і приведення

їх у відповідність до стандартів вищої освіти (протокол від 22.06.2018 року № 10);


результати

моніторингу

освітніх

програм

спеціальностей

на

їх

відповідність стандартам вищої освіти (протокол від 22.06.2018 року № 10).
4 Підвищення кваліфікації співробітників університету
Проведено науково-методичний семінар для заступників деканів, завідувачів
випускових кафедр, гарантів і членів проектних груп з розроблення освітніх програм
в контексті стандартів вищої освіти, спільно з центром підвищення кваліфікації,
післядипломної освіти, навчально-методичним відділом (на виконання п. 40 наказу
ректора від 12.09.2017 року №123 «Про організацію виконання основних завдань із
вдосконалення діяльності університету в 2017-2018 н. р.», наказу від 05.02.2018 № 35кп «Про підвищення кваліфікації ПВС з розроблення освітніх програм у контексті
стандартів вищої освіти»).
Працівники відділу брали участь у роботі комісії із захисту випускних робіт
слухачами науково-методичного семінару (наказ від 01.10.2018 №132 «Про
проведення захисту випускних робіт слухачами науково-методичного семінару»).
5 Удосконалення інформаційної системи університету
Співробітники відділу впродовж року брали активну участь у розробленні
технічних завдань на електронний шаблон робочої програми навчальної дисципліни
(спільно з навчально-методичним відділом). Електронний шаблон робочої програми
навчальної дисципліни потребує доопрацювання в частині розроблення програмного
забезпечення.
Участь у підготовчому етапі щодо запровадження програмного забезпечення
вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти сумісно з
навчально-методичним та навчальним відділами.
Проведені робочі наради щодо упорядкування структури подачі публічної
інформації на сайті університету, зокрема запропоновано технологію представлення
інформації та її структурування.
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