
Ухвала Вченої ради 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

щодо питання 

Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

від 29 листопада 2017 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної 

роботи Г.Й.Михайлишин з питання «Про систему внутрішнього забезпечення 

якості освіти в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»»,  

 

 Вчена рада університету ухвалює: 

 

1. З метою вдосконалення та надання системності заходам із 

забезпечення якості освітнього процесу, затвердити Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» з урахуванням пропозицій, 

наданих структурними навчальними підрозділами університету.  

Відповідальні: заст. голови вченої ради університету Г.Й.Михайлишин 

 

2. З метою забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації, розробити уніфіковану форму та 

підготувати коротку характеристику усіх освітніх програми з можливими 

місцями працевлаштування з подальшим розміщенням їх у розділі приймальної 

комісії університету. 

Відповідальні:Приймальна комісія, керівники структурних 

 навчальних підрозділів,  

Термін виконання: до 31.01.2018 

 

3. Оновити пакети EСTS відповідно до структури освітніх програм.  

Відповідальні:Керівники структурних навчальних підрозділів,  

Термін виконання: до 31.01.2018 

 

4. Забезпечити англомовні версії оновлених пакетів EСTS та 

розмістити їх на сайтах структурних навчальних підрозділів. 

Відповідальні:керівники структурних навчальних підрозділів,  

Термін виконання: до 30.04.2018 

 

5. Забезпечити наповнення сайтів кафедр (СНП) навчально-

методичними матеріалами організації самостійної роботи з визначеними 

критеріями оцінювання та графіками контролю за її виконанням. 

Відповідальні:керівники структурних  

навчальних підрозділів, завідувачі кафедр  

Термін виконання: до 31.01.2018 

 



6. Студентському сенату разом із старостами академічних груп 

запровадити практику обов’язкової оцінки якості викладання навчальних 

дисциплін після семестрового контролю на сервісі http://poll.pu.if.ua  

Відповідальні: голова студентського сенату Сапіга Ірина,  

Термін виконання: постійно, останній тиждень семестру 

 

7. Запровадити систематичне опитування студентів на предмет 

виявлення рівня якості викладання навчальних дисциплін освітньої програми за 

місяць до проведення конкурсного заміщення вакантних посад асистентів, 

викладачів, ст. викладачів, доцентів. Результати опитування подавати на 

засідання конкурсної комісії за тиждень до його проведення. 

Відповідальні:директор Центру соціальних досліджень Доцяк І.І 

Термін виконання: Постійно, 

 

8. Забезпечити належні умови для вибору дисциплін варіативної 

частини освітньої програми відповідно до Положення про порядок реалізації 

здобувачами вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені В. Стефаника» права на вільний вибір навчальних дисциплін.  

Відповідальні: керівники структурних навчальних підрозділів,  

Термін виконання: до 31.01.2018  
 

9. Вивчити можливості та подати пропозиції щодо запровадження та 

здійснення вибору дисциплін варіативного циклу студентами через он-лайн 

мережу. 

Відповідальні:Директор навчально-наукового центру якості надання 

освітніх послуг і дистанційного навчання Масловський С.М., 

 Термін виконання: до 31.01.2018 

 

 

10. Внести до плану роботи вченої ради університету почергове 

заслуховування звітів про забезпечення функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освітнього процесу у структурних навчальних підрозділах 

університету.  

Відповідальні: вчений секретар В.В.Стинська, заст. голови вченої  

ради університету Г.Й.Михайлишин,  

Термін виконання: до 01.09.2018 

http://poll.pu.if.ua/

