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Засідання комісії з якості освіти та освітньої діяльності

Голова комісії, директор коледжу - О. Герасимчук
Секретар - методист О. Цвіль
Присутні члени комісії - 24 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Аналіз результатів опитування здобувачів освіти щодо якості організації 
освітнього процесу та якості викладання навчальних дисциплін у ТФК ЛНТУ.

Доповідач: методист Цвіль О.В.
2. Аналіз моніторингу рівня знань здобувачів освіти першого курсу з 

української мови та математики.
Доповідачі: голова ЦК 

природничо-математичних дисциплін 
Стефанська Н.О., 

голова ЦК 
словесних та суспільних дисциплін 

Чигринюк І.В.
3. Стан формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти ТФК 

ЛНТУ
Доповідач: 

заст. директора з HP Буснюк С.В.

1. СЛУХАЛИ: методиста Цвіль О.В., яка розповіла про результати 
анкетування здобувачів освіти щодо якості організації освітнього процесу та якості 
викладання навчальних дисциплін у ТФК ЛНТУ. Доповідач зробила порівняльний 
аналіз опитувань студентів у 2021-2022 н.р. і у 2022-2023 н.р., а також надала 
пропозиції щодо покращення якості освітньої діяльності у коледжі.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію методиста Цвіль О.В. взяти до уваги.
2. Розробити план заходів, спрямованих на покращення якості організації 

освітнього процесу у ТФК ЛНТУ з врахуванням зауважень і пропозицій здобувачів 
освіти.

3. Результати опитування здобувачів освіти, а також план заходів викласти на 
сайті коледжу.



4. Провести зустріч здобувачів освіти з адміністрацією коледжу для уточнення 
(роз’яснення) запитань і пропозицій, наданих студентами в результаті проведеного 
опитування.

Голосували: «за» 24 чол.
Рішення прийняте одноголосно

2. СЛУХАЛИ: голову ЦК природничо-математичних дисциплін 
Стефанську Н.О., яка повідомила про результати моніторингу рівня знань 
здобувачів освіти першого курсу з математики і провела порівняльний аналіз знань 
здобувачів освіти у поточному і попередньому навчальному році.

СЛУХАЛИ: голову ЦК словесних та суспільних дисциплін Чигринюк І.В., яка 
ознайомила членів комісії з результатами моніторингу рівня знань здобувачів 
освіти першого курсу з української мови і запропонувала ряд заходів для 
підвищення якості знань студентів з даного предмету.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію голів ЦК природничо-математичних і словесних та суспільних 

дисциплін взяти до уваги.
2. Розглянути можливість проведення запропонованих заходів щодо 

підвищення рівня знань здобувачів освіти з математики та української мови.
Голосували: «за» - 24 чол.
Рішення прийняте одноголосно

3. СЛУХАЛИ: заст. директора з ИР Буснюк С.В. про стан формування системи 
внутрішнього забезпечення якості освіти ТФК ЛИТУ. Зокрема доповідач розповіла 
про роботу комісії з якості коледжу і про вимоги Державної служби якості освіти 
України до організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію заст. директора з HP Буснюк С.В. взяти до уваги.
Голосували: «за» - 24 чол.
Рішення прийняте одноголосно

Голова комісії

Секретар

О. ГЕРАСИМЧУК

О.ЦВІЛЬ


