
 ЗВІТ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ                       

У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

У Державному університеті телекомунікацій Координаційна рада з 

питань забезпечення  якості освітньої діяльності та якості  вищої освіти  ( далі 

Координаційна рада) діє з 2014 року, відповідно до наказу ректора 

Університету  № 498 від 03.11. 2014р.  У своїй діяльності Координаційна рада  

керується  ЗУ «Про вищу освіту»,  Положенням  «Про систему внутрішнього 

забезпечення  якості вищої освіти та освітньої діяльності Державного 

університету телекомунікацій».  

Метою діяльності Координаційної ради  є забезпечення якості 

методичного забезпечення освітнього процесу; планування та контроль його 

стану на кафедрах; розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо 

вдосконалення освітнього процесу; покращення якості викладання; 

впровадження сучасних моделей, технологій, форм і методів навчання, 

узагальнення та розповсюдження передового досвіду у сфері навчальної і 

методичної діяльності. 

Головним завданням, яке вирішувалося у 2020-2021 навчальному році 

було забезпечення навчальної діяльності за дистанційною формою навчання на 

всіх рівнях та курсах. Розроблене завчасно Організаційно-методичним центру 

новітніх технологій навчання, починаючи з 2016 року відповідне навчально-

методичне забезпечення, адаптовані методичні вказівки до вивчення дисциплін 

та до самостійної роботи студентів, цілодобова підтримка доступу до 

навчально-методичних ресурсів, моніторинг навчальної активності студентів - 

усе це в цілому зробили доступ до ресурсів впорядкованим, зрозумілим, 

зручним, розвантажило викладачів і дозволило їм зосередитися безпосередньо 

на он-лайн спілкуванні і спрямуванні освітньої траєкторії студента. 

 Навчально-методичне забезпечення, 100% якого знаходиться у вільному 

цілодобовому доступі для учасників навчально-виховного процесу, дозволяє 

студентам, які поєднують навчання в Університеті  із роботою не бути 



відірваним від процесу навчання, а викладачу значно спростити комунікацію 

оскільки для цього використовується єдина платформа доступу МООDLE. 

У 2020-2021 навчальному році продовжено систему практичних заходів 

із розробки та запровадження нормативного забезпечення функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.  Відповідно до наказу 

№ 112 від 31 травня 2021 року  було оновлено Положенням  «Про систему 

внутрішнього забезпечення  якості вищої освіти та освітньої діяльності 

Державного університету телекомунікацій», Положення  «Про систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату в Державному університеті 

телекомунікацій». 

Реалізовано комплекс заходів щодо вдосконалення систематичного 

анкетування як ключового інструменту отримання зворотного зв’язку від 

здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності в Університеті. 

Розроблено анкету для опитування здобувачів вищої освіти щодо 

організації дистанційного навчання в Державному університеті 

телекомунікацій, а також анкету для опитування науково-педагогічних 

працівників Державного університету телекомунікацій щодо організації 

дистанційного навчання для проведення періодичних опитувань  з метою 

вдосконалення системи організації і проведення навчального процесу у формі 

дистанційного навчання в Університеті.  

Проведено  анкетування здобувачів вищої освіти на тему «Організації 

навчального процесу в Державному  університеті телекомунікацій в 2020-2021 

навчальному році» з метою вивчення питання якості викладання навчальних 

дисциплін та розроблення відповідних заходів для підвищення якості 

організації навчального процесу. 

Проведено маркетингове дослідження вступної кампанії за 2020 рік з 

метою формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти, визначення 

якісної характеристики та цінової політики на наступний навчальний рік. 

Результати дослідження представлено на Вченій раді Університету.  

Проведено аналіз профорієнтаційної роботи та результати представлено 

на Вченій раді  для обговорення та  визначення шляхів її удосконалення. 



Проведено анкетування  аспірантів 1-2 року навчання з метою 

визначення задоволеності аспіранта обсягом освітніх компонентів, якістю 

викладання, оцінювання, організацією та проведення педагогічної практики  та  

аспірантів 3-4 року навчання з метою визначення рівня задоволеності якістю 

наукової  складової підготовки здобувача вищої освіти за третім освітньо-

науковим рівнем.  

Здійснено  організаційний та методичний супровід  акредитаційних 

справ щодо акредитації 8 освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти в університеті: 

- першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю: 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність; 126 Інформаційні системи та технології;                     

051 Економіка; 122 Комп’ютерні науки. 

- третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) за спеціальністю 

125 Кібербезпека; 073 Менеджмент; 172 Телекомунікації та радіотехніка;    

123 Комп’ютерна інженерія. 

Проаналізовано сильні та слабкі сторони організації освітнього процесу 

у розрізі освітніх програм, які подавались на акредитацію та розроблено 

відповідні заходи.  

Університет приділяє значну увагу кадровому забезпеченню освітнього 

процесу. Система роботи щодо підбору, розстановки та використання науково-

педагогічних кадрів, адміністративно-обслуговуючого персоналу та 

співробітників спрямована на покращення якісного складу колективу 

університету. Забезпечення освітньої діяльності висококваліфікованим 

професорсько-викладацьким складом здійснюється шляхом конкурсного 

відбору з числа осіб, які мають відповідну освіту та кваліфікацію. Університет 

забезпечує кожному викладачу та співробітнику умови для професійного росту, 

підвищення ділової компетенції та кваліфікації і як результат - сформовано 

досвідчений колектив, здатний забезпечувати якісну підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів.  

Організацію освітнього процесу здійснюють 293 штатних науково-

педагогічних працівник, з них: 



кандидатів наук – 141; 

докторів наук – 44; 

доцентів – 84 ; 

старших наукових співробітників – 1; 

професорів – 24. 

Працівники з науковими ступенями складають 185 осіб або 63,1% від 

загальної кількості штатних науково-педагогічних працівників. 

Загалом внутрішня система забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності  в Державному університеті телекомунікацій відповідає 

європейським стандартам; забезпечує дотримання вимог щодо розроблення, 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

передбачає та формалізує процедури повномасштабної участі у цих процесах 

всіх категорій стейкхолдерів;  в університеті створені всі умови для залучення 

здобувачів до процесів забезпечення якості: студенти є членами відповідних 

органів; система опитувань є різноспрямованою, обґрунтованою та забезпечує 

реальний вплив на якість викладання; процедура систематизації та врахування 

пропозицій є формалізованою; передбачені відкриті зустрічі з керівництвом. 

 

 


