«ЗАТВЕРДЖУЮ»

РІШЕННЯ
Вченої ради від 24 лютого 2016 р.
«Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності в КНУТД
за результатами зимової сесії 2015-2016 н.р.»
Система забезпечення якості підготовки фахівців в університеті вимагає
постійного моніторингу та всебічного аналізу освітньої діяльності: якості освітніх
програм; організації і навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
кваліфікації науково-педагогічних працівників; об’єктивності оцінювання знань
студентів; іншомовної підготовки в контексті реалізації рішень (по забезпеченню
програм мобільності, адаптації і впровадженню іншомовних освітніх програм);
НДР та рівня впровадження її результатів в освітній процес; рівня підготовки
випускників, зокрема якості дипломного проектування та результатів підсумкової
атестації.
А наліз
забезпечення
якості
освітньої
діяльності
в
КН У ТД
за результатами зим ової сесії 2015-2016 н.р. показав достатній рівень
абсолю тної (85,35% ) та задовільний рівень якісної (42,66 % ) успіш ності по
університету в цілому та по коледжам зокрема. Середній бал екзаменаційної
сесії по університету склав 3,88 (77,6 %), по коледж ам університету - 3,84
(76,8% ). Частка студентів, що не здали сесію - 15,13 %, направлені на
повторне вивчення окремих дисциплін. Частка відрахованих за результатами
зим ової сесії склала 1,66 %. Середня якість електронних освітніх ресурсів
М СО П станом на 01.02.2016 р. склала 75 % (3,75 бала).
У зв’язку із впровадженням переліку спеціальностей 2015 року, забезпечення
якості освітньої діяльності вимагає ліцензування освітніх програм затверджених на
2016-2017 н.р. Приведення кадрового, навчально-методичного, матеріальнотехнічного, нормативно-документального забезпечення освітньої діяльності у
відповідність до нових ліцензійних вимог та формування ліцензійних справ,
повинно стати першочерговим завданням Університету на 2016 р.
Заслухавши інформацію проректора з НПР Ігнатьєву I.A. щодо забезпечення
якості освітньої діяльності в КНУТД за результатами зимової сесії 2015-2016 н.р.

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Результати успішності і якості навчання студентів за результатами зимової
сесії 2015-2016 н.р. вважати задовільними.

2. Деканам факультетів, директорам інститутів підвищити рівень виконавчої
дисципліни викладачів при проведенні поточного та підсумкового контролів,
відпрацюванні пропущених занять, прийнятті академічних заборгованостей,
повторному вивченні окремих дисциплін та посилення контролю цієї роботи на
кафедрах зі сторони завідувачів.
Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр.
Термін виконання - постійно.
3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр організувати повторне вивчення
окремих навчальних дисциплін у весняному семестрі 2015-2016 н. р. у
відповідності з діючим в університеті положенням.
Відповідальні: декани факультетів.
Термін виконання - травень 2016.
4. Завідувачам випускових кафедр оновити і затвердити в установленому порядку
освітні програми за переліком спеціальностей 2015р. Продовжувати роботу щодо
впровадження англомовних програм на факультетах.
Відповідальні - декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін виконання - травень 2016.
5. Директору НМЦУПФ Моргулець О.Б. розробити план заходів щодо підготовки
до ліцензування спеціальностей університету за новим переліком у 2016-2017 н.р.
Відповідальні - проректор з НПР Ігнатьєва I.A.
Термін виконання - травень 2016.
6. Деканам факультетів внести зміни до планів розвитку факультетів у
відповідності до нових ліцензійних вимог, розробити заходи науково-методичного,
інформаційного та кадрового забезпечення освітнього процесу щодо виконання
ліцензійних вимог, визначити відповідальних по факультету за координацію
підготовки ліцензійних справ.
Відповідальні: декани факультетів.
Термін виконання - травень 2016.
7. Посилити контроль за виконанням «Програми забезпечення якості підготовки
фахівців в КНУТД» (рік завершення програми - 2017).
Відповідальні - проректор з НПР Ігнатьєва I.A.
Термін виконання - травень 2017.
8. Контроль за виконання рішення Вченої ради
Ігнатьєву I.A.
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