
 

ЗАХОДИ 

ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

В ІНСТИТУТІ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ  

ІМ. М. Т. РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ НА 2023 РІК 

 

 

№ з/п Перелік заходів Відповідальні за виконання Термін виконання 

1. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

1.1. Аналіз якості освітнього процесу 

1.1.1. 
Проведення опитувань здобувачів вищої 

освіти за всіма освітніми програмами 

Гаранти ОНП, вчений секретар 

(відповідальний координатор із реалізації 

внутрішньої системи забезпечення якості 

вищої освіти), голова Ради молодих 

учених. 

Упродовж навчального року 

1.1.2. 
Опитування науково-педагогічних 

працівників 

Гаранти ОНП, відповідальний із 

реалізації внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти 

Вересень 2023 р. 

1.1.3. Анкетування випускників ОП факультету 

Гаранти ОНП, відповідальний із 

реалізації внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти, голова 

Ради молодих учених 

Грудень 2023 р. 

1.1.4. 

Узагальнення результатів опитування 

учасників освітнього процесу, виявлення 

недоліків і проблем, врахування 

результатів в освітньому процесі та 

оприлюднення на сайті Інституту 

Гаранти ОНП, відповідальний із 

реалізації внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти 

Упродовж навчального року 

 
 
 



1.2. Удосконалення процедур розвитку культури якості 

1.2.1. 

Контроль рівня підготовки та доступності 

силабусів усіх освітніх компонентів ОП за 

різними освітніми ступенями і 

спеціальностями 

Гаранти ОНП, група забезпечення ОНП, 

відповідальний із реалізації внутрішньої 

системи забезпечення якості вищої освіти 

Серпень 2023 р. 

1.2.2. 
Залучення роботодавців до процедур 

забезпечення якості освіти 

Директор Інституту, Наукова частина, 

відповідальний із реалізації 

внутрішньої системи забезпечення 

якості вищої освіти 

Упродовж навчального 
року 

1.3. Аналіз результатів опитування роботодавців 

1.3.1 
Опитування роботодавців щодо 

потреб ринку праці та співпраці 

Наукова частина, відповідальний з 

реалізації внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти 

Листопад 2023 р. 

1.3.2. 

Аналіз ефективності залучення 

роботодавців до практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти 

та формування цілей і завдань 

практик 

Директор Інституту, гарант ОНП, 

відповідальний за реалізацію 

практичного компонента 

Листопад-грудень 2023 р. 

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

2.1. Забезпечення якості, періодичного перегляду, аудиту та моніторингу освітніх програм, 

навчальних планів, програм навчальних дисциплін 

2.1.1. 

Перегляд та внесення змін до чинних 

ОНП. Публічне обговорення ОНП, 

навчальних планів, програм 

навчальних дисциплін на наступний 

навчальний рік 

Гаранти ОНП, завідувачі 

відділів, група забезпечення 

ОНП, Наукова частина, Рада 

молодих учених, Рада 

випускників 

До вересня 2023 р. 



2.1.2. 

Аналіз та узагальнення змін до ОНП, 

навчальних планів, програм 

навчальних дисциплін, їх формування і 

затвердження в установленому 

порядку 

Гаранти ОНП, група забезпечення ОНП До вересня 2023 р. 

 

2.1.3. 

Удосконалення інформаційних 

технологій навчання та інтерактивних 

методик викладання 

Гаранти ОНП, група забезпечення ОНП 
Упродовж навчального 

року 

2.1.4. 

Опрацювання зауважень голів 

екзаменаційних комісій та підготовка 

випускників 2023 р. до підсумкової  

атестації 

Наукова частина, відповідальні за 
реалізацію ОНП 

Жовтень 2023 р. 

2.1.5. 

Забезпечення зворотного зв’язку зі 

здобувачами вищої освіти та постійний 

аналіз якості організації та навчально- 

методичного забезпечення освітнього 

процесу 

Наукова частина, відповідальні за 

реалізацію ОНП 

Упродовж навчального 

року 

2.2. Аналіз та вдосконалення шляхів і методів мотивації та винагороди НПП 

2.2.1. 

Проведення та обговорення 

результатів контрольних і взаємних 

відвідувань навчальних занять на 

відділах 

Члени груп забезпечення ОНП 

Відповідно до графіка 

проведення занять 

протягом навчального 

року 

2.2.2. 
Оцінювання за звітністю діяльності 

викладачів за навчальний рік 
Завідувачі відділів, Наукова частина Грудень 2023 р. 

 
 
 
 
 



2.3. Моніторинг  теоретичної та практичної  підготовки здобувачів освіти 

2.3.1. 

Проведення контрольних занять для 

перевірки готовності здобувачів вищої 

освіти  до залікової  сесії 

Викладачі, відповідальний із реалізації 

внутрішньої системи забезпечення 

якості вищої освіти 

Червень, жовтень 2022 р. 

2.3.2. Аналіз підведення підсумків успішності Викладачі, відповідальний із реалізації 

внутрішньої системи забезпечення якості 
вищої освіти 

Двічі упродовж року 

2.3.3. 

Аналіз і підведення підсумків атестації 

здобувачів, опрацювання зауважень 

голів ЕК, реалізація заходів для їх 

усунення 

Викладачі, відповідальний із реалізації 

внутрішньої системи забезпечення 

якості вищої освіти 

Двічі упродовж року 

2.3.4. 

Призначення здобувачами вищої освіти 

академічних стипендій (стипендія 

Президента України, стипендія НАН 

України) 

 

 

 

 

Наукова частина Квітень, вересень 2023 р. 

 

2.4. Професійний розвиток, підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних кадрів 

2.4.1. 

Сприяння професійному розвитку та 

підвищення кваліфікації науково- 

педагогічних працівників 

Наукова частина, відділ кадрів Постійно 

2.4.2. 

Організація нарад, семінарів, тренінгів 

для викладацького складу з питань 

покращення якості підготовки 

аспірантів 

Наукова частина 
Упродовж навчального 

року 

2.5. Організація на міжнародні вимоги 

2.5.1. Постійний моніторинг та гармонізація 

змісту, форм і методів навчання 

відповідно до міжнародного досвіду  

Наукова частина, відповідальний із 

реалізації внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти 

Упродовж навчального 

року 



2.5.2. Удосконалення навчально-методичного 

та матеріального забезпечення освітнього 
процесу, змісту програм для атестації 
випускників з урахуванням вимог 

стандартів вищої освіти 

Наукова частина, відповідальний із 
реалізації внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти 

Постійно 

2.6. Аналіз соціальних умов здобувачів вищої освіти 

2.6.1. 

Систематичний аналіз та постійний 

контроль умов забезпечення права на 

освіту, зокрема здобувачам з 

особливими освітніми потребами 

Наукова частина, профком 
Постійно (за наявності 

таких осіб) 

2.6.2. 
Сприяння роботі органів Ради молодих 

учених 
Директор, Наукова частина Постійно 

 

 


