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РІШЕННЯ № 2 

Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 10 листопада 2021 року 
 

1. СЛУХАЛИ: Муранову Н.П. – Голову Ради із забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності, проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних 

зв’язків про реалізацію політики забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2021 році, яка визначила основні складові 

інституційної структури системи забезпечення якості: процедури, освітні програми, 

рейтинги, підвищення кваліфікації, ресурсне забезпечення, інформаційні системи, 

публічність інформації, академічна доброчесність, ефективний менеджмент, взаємодія зі 

стейкхолдерами, організаційна структура, бенчмаркинг та проаналізувала проведену 

роботу щодо реалізації політики забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 

в 2021 році, а також заплановані заходи в 2022 році. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів при планування роботи на 

2022 рік передбачити заходи, враховуючи складові процесів забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності в ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

2. СЛУХАЛИ: Пасічник О.С. – методиста вищої категорії відділу моніторингу 

якості вищої освіти про дотримання принципів прозорості та публічності освітньої 

діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Забезпечувати об’єктивність та актуальність публічної інформації ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» за напрямами діяльності на офіційному вебсайті 

відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту». 

1.2. Розпочати формування архіву проєктів освітніх програм на вебсайті ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

1.3. Висвітлювати результати рейтингового оцінювання професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників на офіційному сайті ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

1.4. Привести структуру репозитарію ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 

відповідність до нормативних вимог. 

1.5. Оновити інформацію про матеріально-технічну базу ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

1.6. Розмістити річний звіт про діяльність ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» на офіційному сайті закладу освіти. 

3. СЛУХАЛИ: Дубініну О.В. – Голову комісії з рейтингового оцінювання 

професійної діяльності науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології (ННІМП), доцента кафедри публічного управління та 

проектного менеджменту про результати рейтингового оцінювання професійної 

діяльності науково-педагогічних працівників ННІМП за 2020 – 2021 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію прийняти до відома. 

3.2. Внести зміни до Положення про рейтингову систему оцінки діяльності 

науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

3.3. Внести зміни до Положення про планування та облік роботи науково-

педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

4. СЛУХАЛИ: Грицай С.Ю. – директора Центру міжнародного співробітництва та 

освіти про реалізацію політики міжнародного співробітництва ДЗВО «Університет 
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менеджменту освіти» в рамках європейської інтеграції освітньої діяльності, яка 

представила систему індикаторів оцінювання інтернаціоналізації в сфері освітньої й 

науково-дослідної діяльності: абсолютні показники (кількість іноземних здобувачів вищої 

освіти, кількість здобувачів вищої освіти, що пройшли навчання за кордоном; кількість 

програм спільних та подвійних дипломів; кількість здобувачів вищої освіти, що отримали 

спільні та подвійні дипломи; кількість наукових публікацій працівників Університету за 

кордоном; кількість спільних міжнародних наукових публікацій; кількість публікацій 

іноземних авторів у виданнях Університету тощо); відносні показники (частка іноземних 

науково-педагогічних працівників, залучених до навчального процесу в Університеті; 

частка іноземних здобувачів вищої освіти; частка дисциплін, які викладаються іноземною 

мовою; частка наукових публікацій з міжнародним співавторством тощо); якісні 

показники (підвищення позицій Університету в світових та українських рейтингах 

закладів вищої освіти; рівень володіння здобувачами вищої освіти іноземними мовами та 

їхнє використання; рівень володіння науково-педагогічними працівниками іноземними 

мовами та їхнє використання; рівень задоволення здобувачів вищої освіти якістю 

навчання; рівень задоволення випускників базовою, фаховою та практичною підготовкою 

в Університеті; рівень задоволення роботодавців якістю підготовки фахівців тощо). 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію прийняти до відома. 

4.2. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів при плануванні роботи на 

2022 рік передбачити заходи щодо реалізації показників міжнародної діяльності ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

5.1. СЛУХАЛИ: Безнос О.А. – завідувача відділу моніторингу якості вищої освіти 

про розгляд проєкту Плану-графіку аудитів структурних підрозділів ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» у 2021-2022 навчальному році. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити План-графік аудитів структурних підрозділів ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» на 2022 рік. 

5.2. СЛУХАЛИ: Безнос О.А. – завідувача відділу моніторингу якості вищої освіти 

про розгляд проєкту Плану-графіку моніторингу процесів внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити План-графік моніторингу процесів внутрішньої системи забезпечення 

якості вищої освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

5.3. СЛУХАЛИ: Безнос О.А. – завідувача відділу моніторингу якості вищої освіти 

про розгляд проєкту Плану опитувань ключових стейкхолдерів ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити План опитувань ключових стейкхолдерів ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

5.4. СЛУХАЛИ: Фещенко О.Л. – заступника директора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології про 

розгляд проєкту Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній та/або інформальній освіті у ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати проєкт Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» до розгляду на засіданні Вченої ради ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

5.5. СЛУХАЛИ: Безнос О.А. – завідувача відділу моніторингу якості вищої освіти 

про розгляд проєкту Положення про організацію методичної роботи на кафедрах ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 
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УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати проєкт Положення про організацію методичної роботи на кафедрах 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до розгляду на засіданні Вченої ради ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

5.6. СЛУХАЛИ: Муранову Н.П. – Голову Ради із забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності, проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних 

зв’язків про розгляд проєкту Положення про організацію дистанційного навчання у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати проєкт Положення про організацію дистанційного навчання у 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до розгляду на засіданні Вченої ради ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

5.7. СЛУХАЛИ: Безнос О.А. – завідувача відділу моніторингу якості вищої освіти 

про процедуру повідомлення зацікавлених структурних підрозділів щодо оновлення 

розміщених на офіційному сайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти» документів. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформувати відділ моніторингу якості вищої освіти структурними підрозділами 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» щодо оновлення розміщених внутрішніх 

нормативних документів на офіційному сайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

 

 

 
 

 


