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Звіт
роботи відділу забезпечення якості вищої освіти у 2016 році
Відділ забезпечення якості вищої освіти створено наказом ректора №125
від

1.09.2015

року

«Про

створення

нових

структурних

підрозділів».

Розпорядження ректора № 70 від 19.10.2015 року «Про організацію роботи
відділів» завідувачем відділу забезпечення якості вищої освіти призначено
викладача кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання
доцента Красильникову Г.В. за сумісництвом.
Згідно з штатним розписом у відділі працюють:
завідувач – Красильникова Г.В.,
методист 1 категорії – Білик В.В.,
спеціаліст 2 категорії – Пястук О.В.
За звітний період розроблено та затверджено ректором університету
Скибою М.Є. і головою профкому університету Карпенко В.Л. посадові
обов’язки працівників відділу забезпечення якості вищої освіти.
На засіданні вченої ради університету 25.02.2016 року обговорене питання
«Про

удосконалення

системи

внутрішнього

забезпечення

якості

в

Хмельницькому національному університеті» із затвердженням відповідного
рішення.
Співробітниками відділу розроблено та затверджено на засіданнях вченої
ради університету такі положення:


Положення

про

відділ

забезпечення

якості

вищої

освіти

Хмельницького національного університету, протокол № 5 від 24.12.2015 року;


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої

діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті,
протокол №4 від 29.09.2016 року;


Положення про участь здобувачів вищої освіти у процедурах

забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому
національному університеті, протокол №4 від 29.09.2016 року.
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Проаналізовано програму діяльності Хмельницького національного
університету на 2009-2015 роки та сформовано відповідний звіт за результатами
виконання програми. Організовано роботу комісій з розроблення Стратегії
розвитку Хмельницького національного університету на 2016-2020 рр., що після
громадського обговорення (розпорядження від 12.03.2016 р. №16 «Про
громадське обговорення проекту Стратегії розвитку університету на 20162020 рр.») представлена та затверджена на засіданні вченої ради університету
протокол № 9 від 31.01.2016 року (згідно з наказом ректора від 4.12.2014 р.
№ 185 «Про створення робочих груп з оновлення нормативної документації
університету» та розпорядження №24 від 4.03.2015 р.).
Згідно з наказом ректора від 4.12.2014 р. №185 «Про створення робочих
груп з оновлення нормативної документації університету» організовано
діяльність

робочої

групи

у

складі

Самолюка О.Г.,

Станіславової Л.Л.,

Кінницького Я.Т., Полозової В.М. та додатково залучено експертів Кухар В.І.,
Тімофєєву Л.В.,

Славінську А.Л.,

Каньковського І.Є.,

Свіргунця Є.М.,

Савенко О.С., Григорук П.М., Бойко Ю.М. для розроблення Тимчасових норм
часу для планування й обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної
роботи та інших трудових обов’язків науково-педагогічних працівників
Хмельницького національного університету. Після громадського обговорення
(розпорядження ректора від 17.06.2016 р. № 50 «Про громадське обговорення
норм часу для планування й обліку різних видів робіт науково-педагогічних
працівників університету») документ розглянуто та затверджено на засіданні
вченої ради університету протокол №1 від 1.09.2016 року та введено в дію
наказом ректора від 30.09.2016 р. № 157 «Про введення у дію Тимчасових норм
часу для планування й обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної
роботи та інших трудових обов’язків науково-педагогічних працівників
Хмельницького національного університету».
Впродовж 2016 року організовано і проведено три засідання постійної
комісії вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти. Перше
засідання присвячено обговоренню перспектив покращення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти в Хмельницькому національному університеті
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(протокол № 1 від 11.01.2016 року); друге – обговоренню проекту удосконалення
системи внутрішнього забезпечення якості в Хмельницькому національному
університеті (протокол № 2 від 24.02.2016 року). Третє спільне засідання
постійних комісій при вченій раді університету із забезпечення якості вищої
освіти та міжнародного співробітництва присвячено обговоренню та розгляду
змін до проекту Стратегії розвитку Хмельницького національного університету
на 2016-2020 рр. (протокол № 1 від 30.03.2016 року).
Згідно з розпорядженням ректора від 11.02.2016 р. №11 «Про створення та
організацію роботи тимчасової комісії з розроблення «Положення про
запобігання та виявлення академічного плагіату»» організовано роботу
тимчасової комісії членами якої розроблено «Тимчасове положення про
виявлення

та

університеті»

запобігання
(проект

плагіату

положення

у

Хмельницькому

обговорено

на

національному

засіданні

ректорату

25.03.2016 р. «Щодо розроблення Положення про запобігання та виявлення
академічного плагіату» та розглянуто і затверджено на вченій раді університету
«Про запобігання та виявлення плагіату в працях здобувачів вищої освіти та
працівників університету» протокол № 10 від 28.04.2016 року). У процесі роботи
проаналізовано видання навчально-методичної літератури співробітників
університету у 2015 році на наявність академічного плагіату.
Співробітниками відділу у квітні 2016 року ініційовано проведення
психологами відділу навчально-виховної роботи анкетування студентів щодо
задоволеності умовами проживання у гуртожитках. За результатами анонімного
опитування студентів на тему «Погляд студентства на умови життя в
гуртожитку» (інформація представлена в звіті ректора на Загальних зборах
колективу університету від 30.08.2016 р.) психологами представлено звіт.
На виконання рішення вченої ради університету від 25.02.2016 р.
«Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості в Хмельницькому
національному університеті» та наказу ректора № 143 від 12.09.2016 р. «Про
підготовчі заходи щодо моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм
учасниками освітнього процесу» у жовтні-листопаді ініційовано проведення
анкетування студентів-першокурсників щодо їх адаптації до умов освітнього
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середовища

університету.

За

результатами

анкетування

студентів-

першокурсників університету психологами представлено звіт.
Виконано збір та узагальнення пропозицій структурних підрозділів
університету щодо удосконалення діяльності університету за такими напрямами:
фінансово-економічна діяльність, прозорість, наукова робота, управління
університетом,

функціонування

структурних

підрозділів

(навчально-

методичного відділу, центру професійного розвитку викладачів, відділу
забезпечення якості вищої освіти, факультету заочно-дистанційного навчання,
відділу інформаційного менеджменту та працевлаштування випускників, відділу
міжнародних зав’язків, навчального відділу, факультету програмування та
комп’ютерних і телекомунікаційних систем).
Виконано збір та узагальнення пропозицій структурних підрозділів
університету щодо інформатизації діяльності університету, які розглянуто та
обговорено на засіданні науково-методичної ради університету (протокол
засідання ректорату №6 від 27.04.2016 р. «Організаційно-методичні підходи
щодо удосконалення інформаційної системи університету»).
Підготовлено матеріали щодо системи внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та вищої освіти, функцій відділу забезпечення якості вищої
освіти для доповіді ректора «Про підсумки діяльності університету у 2015-2016
навчальному році та основні завдання на 2016-2017 н. р.» (згідно з
розпорядженням № 53 від 29.06.2016 р.).
Організовано та проведено семінар щодо удосконалення діяльності
Хмельницького національного університету в контексті його рейтингування (13
червня 2016 року, ауд. 3-206а) за участю: Красильникової Г.В., завідувача
відділу забезпечення якості вищої освіти; Каньковського І.Є. завідувача кафедри
теорії та методики трудового і професійного навчання; Любохинець Л.С.
завідувача навчально-методичного відділу; Сорокатого Р.В. завідувача кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних технологій; Ковальчука С.С. доцента
кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій; Бойка Ю.М.
начальника науково-дослідної частини; Білик В.В. методиста 1-ої категорії
відділу

забезпечення

якості

вищої

освіти.

За

результатами

семінару
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представлено пропозиції щодо удосконалення діяльності університету, які
розглянуті на засіданні вченої ради університету 28.10.2016 р. «Аналіз стану
рейтингу університету в консолідованому рейтингу ВНЗ України у 2016 році».
Згідно з розпорядженням ректора № 48 від 6.06.2016 року «Щодо надання
Міністерству освіти і науки України інформації про діяльність Хмельницького
національного університету» організовано роботу керівників структурних
підрозділів університету щодо подання необхідних матеріалів для розміщення їх
на офіційному веб-сайті університету до 14.06.2016 року.
Співробітники відділу активно залучають учасників освітнього процесу до
забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти. Відтак, згідно з наказом
ректора від 23.05.2016 р. №72 «Про залучення студентів університету до
процесів внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти»
розпочато роботу з формування списку здобувачів вищої освіти для участі у
процедурах забезпечення якості, який затверджено відповідним наказом ректора
від 12.09.2016 р. №143 «Про підготовчі заходи щодо моніторингу і періодичного
перегляду освітніх програм учасниками освітнього процесу». Для фокус-груп
здобувачів

вищої

освіти,

проведено

ознайомчі

лекції

щодо

системи

внутрішнього забезпечення якості та їх участі у процедурах забезпечення якості
освітньої діяльності та вищої освіти (проведено 6 ознайомчих лекцій по
факультетах у період 5-11.10.2016 р.). 17.10.2016 року проведено лекцію
«Процедури забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти» в актовій
залі університету для учасників фокус-груп з числа здобувачів вищої освіти та
гарантів освітніх програм. Згідно з програмою заходу учасники ознайомились із
матеріалами доповідачів та брали активну участь у обговоренні таких питань:
1. Роль студентів у забезпеченні якості: перспектива Європейського
простору вищої освіти (Руснак О.В. Член Національної команди експертів з
реформування вищої освіти, м. Київ).
2. Програма заходів щодо участі здобувачів вищої освіти ХНУ у
процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти на 20162017 н. р. (Красильникова Г.В. Завідувач відділу забезпечення якості вищої
освіти).
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3. Академічна доброчесність та запобігання академічному плагіату
(Білик В.В. представник відділу забезпечення якості вищої освіти).
Під час лекції проведено опитування (анкетування) 98 учасників фокусгруп із числа здобувачів вищої освіти щодо чинників впливу на якість вищої
освіти у Хмельницькому національному університеті за результатами якого
представлено звіт.
Згідно з наказом ректора від 19.09.2016 р. № 150 «Про запровадження
процедури повторного рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів вищої
освіти» організовано роботу комісій по факультетах для повторного
рецензування

кваліфікаційних робіт (дипломних проектів/робіт) здобувачів

вищої освіти усіх форм навчання (денної, заочної, дистанційної) 2015-2016 н.р. в
межах 10% за кожним напрямом підготовки (спеціальністю). Завідувачами
відділом забезпечення якості вищої освіти, навчально-методичного та
навчального відділів, сумісно з головами комісій розроблено «Лист повторного
рецензування

дипломного

проекту

(роботи)

здобувача

вищої

освіти».

Результатами повторного рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів вищої
освіти та шляхи удосконалення організації дипломного проектування і
підвищення його якості розглянуто на засіданнях вчених (науково-методичних)
рад факультетів, науково-методичній раді університету («Про підсумки
повторної експертизи кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на 20152016 навчальний рік» 18.11.2016 р.), нараді з деканами та завідувачами
випускових кафедр («Про підсумки повторного рецензування дипломних робіт
(проектів) здобувачів вищої школи» 24.11.2016 р.), ректорату («Про підсумки
повторного рецензування дипломних робіт (проектів) здобувачів вищої школи»
14.11.2016 р.; «Про усунення зауважень за підсумками повторного рецензування
дипломних робіт (проектів) здобувачів вищої школи» 28.11.2016 р.).
На виконання розпорядження ректора

від 7.07.2016 року № 55 «Про

удосконалення системи електронного документообігу» робочою групою до
30.09.2016 року розроблено технічне завдання на оновлення чинної системи
електронного документообігу відповідно до сучасних вимог та представлено для
реалізації координаторам з питань комп’ютеризації освітньої та управлінської
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діяльності в університеті (Більовському К.Е., Мазарчуку А.Ю.). У 2017 році
планується апробація оновленої системи електронного документообігу та
розроблення проекту «Тимчасового положення про систему електронного
документообігу Хмельницького національного університету».
На виконання розпорядження ректора від 8.09.2016 р. №63 «Про
моніторинг матеріально-технічного та програмного забезпечення комп’ютерної
підготовки фахівців» робочою групою узагальнено результати моніторингу
стану матеріально-технічного та програмного забезпечення комп’ютерної
підготовки фахівців за спеціальностями та завантаженість комп’ютерних
лабораторій (класів) і лекційних аудиторій. Результати роботи (першочергові
завдання для удосконалення комп’ютерної підготовки фахівців, потреби в
комп’ютерній техніці) обговорювалися на засіданні постійно діючої комісії з
комп’ютеризації та моніторингу якості надання освітніх послуг з використанням
інформаційних технологій 17.11.2016 року, ректораті 12.12.2016 року до питання
«Про виконання розпорядження ректора від 08.09.2016 р. № 63 «Про моніторинг
матеріально-технічного та програмного забезпечення комп’ютерної підготовки
фахівців».
Завідувач відділу Красильникова Г.В. брала участь у роботі комісії з
моніторингу якості навчально-методичної документації кафедр та факультетів
(згідно з наказом ректора від 06.01.2016 р. № 1 «Про перевірку стану готовності
кафедр до навчального процесу у весняному семестрі 2015-2016 н. р.»). На
виконання цього ж наказу спільно з навчально-методичним відділом розроблено
програму моніторингу якості нормативно-методичної документації, перелік
питань для контролю знань професорсько-викладацьким складом нормативних
документів, що стосуються роботи кафедр, розміщених у збірнику «Система
внутрішнього

забезпечення

якості

освітньої

діяльності»

(2015).

Співробітниками відділу забезпечення якості вищої освіти розміщено відповідні
тестові завдання в MOODLE та до 15.02.2016 року організовано проведення
тестування науково-педагогічних працівників в електронній та паперовій формі.
Згідно з розпорядженням ректора від 08.12.2016 р. № 111 підготовлено
розділ звіту ректора за 2016 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством
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