
Протокол №1 

засідання бюро із забезпечення якості вищої освіти 

та освітньої діяльності 

фізико-технічного факультету 

від 3 березня 2020 року. 

 

Присутні: голова бюро доц. Кулабухов А.М., доц. Дудніков М.С., доц. 

Клименко С.В., доц. Ткачов Ю.В., доц. Долженкова О.В., доц. Левицька О.Г., 

доц. Бондаренко О.В., доц. Мамчур С.І., доц. Мороз Ю.І., доц. Голубек О.В., 

доц. Бондаренко С.Г., доц. Трофименко А.В., доц. Мазуренко В.Б., ст. викл. 

Астахов Д.С., доц. Манойленко О.О. 

Усього 15 осіб. 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження плану роботи бюро забезпечення якості вищої освіти на 

2019/2020 н.р. 

2. Обрання секретаря бюро. 

3. Аналіз стану якості вищої освіти на фізико-технічному факультеті. 

4. Обговорення методів оцінювання якості освітніх послуг. 

 

Слухали: доц. Дудніков В.С. ознайомив присутніх з планом роботи бюро 

забезпечення якості вищої освіти на 2019/2020 навчальний рік. 

Ухвалили: Затвердити план роботи бюро на 2019/2020 н.р. 

Слухали: доц. Дудніков В.С. висунув на посаду секретаря бюро доц. 

Клименко С.В. 

Ухвалили: Призначити секретарем бюро доц. Клименко С.В. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Слухали: доц. Кулабухов А.М. провів аналіз стану якості вищої освіти на 

факультеті. 

Ухвалили: Рекомендувати науково-методичній раді провести більш ретельну 

перевірку відповідності ліцензійним вимогам НПП та розробити план ліквідації 

невідповідностей. 

Слухали: пропозиції доц. Дудніков В.С. щодо проведення опитувань та 

анкетувань студентів з метою перевірки якості організації освітнього процесу. 

Ухвалили: Затвердити процедуру проведення та графіки анонімного 

анкетування студентів випускних курсів щодо змісту та якості освітніх 

програм. 

 

 

Голова бюро 

доцент       _____________ Кулабухов А.М. 

 

Секретар 

доцент       _____________ Клименко С.В. 

  



Протокол №2 

засідання бюро із забезпечення якості вищої освіти 

та освітньої діяльності 

фізико-технічного факультету 

від 30 червня 2020 року. 

 

Присутні: голова бюро доц. Кулабухов А.М., доц. Дудніков М.С., доц. 

Клименко С.В., доц. Ткачов Ю.В., доц. Долженкова О.В., доц. Левицька О.Г., 

доц. Бондаренко О.В., доц. Мамчур С.І., доц. Мороз Ю.І., доц. Голубек О.В., 

доц. Бондаренко С.Г., доц. Трофименко А.В., доц. Мазуренко В.Б., ст. викл. 

Астахов Д.С., доц. Манойленко О.О. 

Усього 15 осіб. 

 

Порядок денний: 

1. Обговорення результатів анонімного опитування щодо якості освітніх 

послуг, проведеного бюро забезпечення якості вищої освіти фізико-технічного 

факультету. 

2. Ухвалення пропозицій щодо покращення якості освіти та освітньої 

діяльності. 

 

 

Слухали: голову бюро доц. Кулабухова А.М. щодо узагальненого аналізу 

анкетувань та опитувань студентів та випускників факультету. 

Ухвалили: Затвердити звіт а також рейтинги науково-педагогічних працівників 

фізико-технічного та партнерських факультетів. Рекомендувати пропозиції 

бюро до розгляду на науково-методичній раді ФТФ. 

 

 

Голова бюро 

доцент        _____________ Кулабухов А.М. 

 

Секретар 

доцент       _____________ Клименко С.В. 

 


