
Ухвала 

Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»  

щодо питання  

«Про результати ліцензування та акредитації у 2019-2020 н.р.» 

від 03 листопада 2020 р.  

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної 

роботи Запухляка Р.І. Вчена рада Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника ухвалює: 

  

1.  Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи Запухляка Р.І. взяти до 

відома. 

2. Навчальним структурним підрозділам, що ведуть підготовку за освітніми 

програмами: 

 2.1. Посилити відповідальність гаранта, проєктної групи та групи 

забезпечення спеціальності щодо підготовки та впровадження освітніх програм 

в частині змісту та структури освітньої програми, які відповідають другому 

критерію Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. 

 Відповідальні: декани 

факультетів, директори 

інститутів/коледжу, завідувачі 

кафедр, гаранти освітніх 

програм  

Термін виконання: постійно 

 2.2. При формуванні освітніх програм чи їх оновленні за спеціальністю 014 

Середня освіта (за предметними спеціальностями) приділяти увагу методикам 

навчання, не дублювати навчальний контент академічних спеціальностей і вести 

діяльність за цими освітніми програмами виключно в рамках педагогічного 

спрямування для підготовки вчителів закладів загальної середньої освіти. 

Відповідальні: декани 

факультетів, директори 

інститутів/коледжу, завідувачі 

кафедр, гаранти освітніх 

програм  

Термін виконання: постійно 

 

 2.3. При запровадженні чи оновленні освітніх програм чітко 

дотримуватися вимог Закону про вищу освіту в частині вільного вибору 

навчальних дисциплін не менше 25 відсотків. 

Відповідальні: декани 

факультетів, директори 

інститутів/коледжу, завідувачі 

кафедр, гаранти освітніх 

програм  

Термін виконання: постійно 



 

 2.4. Не оголошувати прийом за освітніми програмами, які акредитовані 

умовно і водночас не забезпечували прийом вступників у достатній кількості для 

повнокомплектних груп протягом останніх трьох років (2018-2020 рр.). 

Відповідальні: декани 

факультетів, директори 

інститутів/коледжу, Термін 

виконання: грудень 2020 року 

 

  2.5. Керівникам робочих груп забезпечення освітніх програм: 

2.5.1. Залучати роботодавців, педагогічних, наукових, науково-

педагогічних працівників, студентів до розробки та експертизи освітніх програм. 

2.5.2. На стадії розробки та/або оновлення освітніх програм забезпечувати 

публічне та прозоре обговорення проєктів. 

2.5.3. Після затвердження освітніх програм вченою радою університету 

розміщувати їх на сайті упродовж 5 робочих днів. 

Відповідальні: керівники робочих 

груп. 

Термін виконання: постійно 

  



Ухвала 

Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»  

щодо питання  

«Про роботу центру забезпечення якості ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

від 03 листопада 2020 р.  

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора центру забезпечення 

якості, проф. М.В.Кузя «Про роботу центру забезпечення якості ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вчена 

рада університету ухвалила:  

1. Роботу Центру забезпечення якості вважати задовільною. 

Відзначити інноваційність роботи Центру, що підтверджується отриманням 

нагороди «Лідер інновацій в освіті» за конкурсну роботу «Інноваційні 

інструменти вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності і якості вищої освіти на основі моделі процесів PDCA».  

 

2. Здійснити комплекс заходів з підготовки системи внутрішнього 

забезпечення до акредитації на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001. 

Виконавець – Центр забезпечення якості.  

Терміни: листопад 2020 р. – травень 2021 р.   

 

3. Здійснити аналіз зауважень ЕГ та ГЕР щодо освітніх програм, які 

проходили акредитацію з вересня 2019 р. по листопад 2020 р. За результатами 

аналізу надати пропозиції гарантам освітніх програм для внесення змін. 

Основний акцент зробити на вибіркових дисциплінах з інших освітніх програм. 

Виконавець – Навчально-методичний відділ.  

Терміни: листопад – грудень 2020 р. 

 

4. Запланувати та провести опитування стейкхолдерів освітніх 

програм, що будуть піддаватися акредитації з січня 2021 року. 

Виконавці – Центр соціальних досліджень, гаранти освітніх програм. 

Терміни: листопад – грудень 2020 р. 

 
 


