
ПРОТОКОЛ № 2

засідання бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності біолого-екологічного факультету 

від 05.05.2020

ПРИСУТНІ:
доц. Кириченко С.В. (голова Бюро), проф. Ляшенко В.П., доц. 

Грицай З.В., доц. Шарамок Т.С., доц. Пономаренко О.Л., Дрегваль О.А., 

доц. Яковенко В.М., аспірант Гуслистий А.О., аспірантка Курченко В.О., 

студентка групи БХ-19м Галинська А.М., студентка групи ББ-19м Дреус 

А.А.

СЛУХАЛИ:
про аналіз якості навчання здобувачів вищої освіти біолого- 

екологічного факультету в зимову сесію 2019-2020 н.р., про проведення 

дистанційного анкетування здобувачів вищої освіти та випускників- 

бакалаврів.

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Кириченко С.В. зазначила про особливості анкетування 

здобувачів вищої освіти та випускників-бакалаврів в дистанційному 

режимі, про створення анкет в Office 365 (Forms), про терміни 

анкетування.

Доц. Кириченко С.В. запропонувала згідно плану Бюро з 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності БЕФ провести аналіз 

якості навчання здобувачів вищої освіти всіх рівнів у зимову сесію 2019- 

2020 н.р. за спеціальностями.



Проф. ЛяшенкоВ.П. за спеціальністю 091 Біологія...

Доц. Пономаренко О.Л. за спеціальністю 101 Екологія..

Доц. Грицай З.В. за спеціальністю 014 Середня освіта..

Доц. Кириченко С.В. запропонувала затвердити відповідальних за 

проведення опитування здобувачів вищої освіти та випускників- 

бакалаврів:

- каф. БЗЕ, БГГ- за спеціальністю «Екологія» бакалаврський, 

магістерський, аспірантський рівень;

- каф. БФР за спеціальністю «Середня освіта» бакалаврський, 

магістерський рівень;

- каф. БЗЕ, БФР за ОПП «Біосистеми та ландшафтний дизайн», 

магістерський рівень;

- каф. БВБ за ОПП «Системна біологія та гідробіоресурси», 

магістерський рівень;

- каф. БВБ за спеціальністю «Біологія», аспірантський рівень;

- каф. ББФ за ОПП «Біохімія та фізіологія», магістерський рівень;

- каф. ББФ за спеціальністю «Біологія», бакалаврський рівень;

- каф. БМБ за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», 

бакалаврський рівень;

-каф. БМБ ОПП «Біологія», магістерський рівень.

Ухвалили:

затвердити відповідальних за анкетування здобувачів вищої освіти 

всіх рівнів та опитування випускників-бакалаврів.

Доц. Шарамок Т.С. доповіла про опитування стейкхолдерів та 

отримання рецензії-відгука на ОП «Системна біологія та 

гідробіоресурси» директора ТОВ «БІО ЗАХИСТ» Побиванця Р.Г.

Аспірантка Курченко В. О. запропонувала створити анкети в Forms 

для опитування аспірантів.



Доц. Кириченко С.В. зазначила, що опитування здобувачів вищої 

освіти всіх рівнів та випускників-бакалаврів необхідно провести до 26 

червня 2020 р. Оголосила про наступне засідання Бюро з забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності БЕФ для аналізу результатів 

анкетування здобувачів вищої освіти всіх рівнів.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити відповідальних за анкетування здобувачів вищої 

освіти всіх рівнів та опитування випускників-бакалаврів.

2. Терміни анкетування студентів, аспірантів та випускників.

Головуючий на засіданні,
Голова із забезпечення якості 
вищої освіти та освітньої діяльності 
біолого-екологічного факультету, 
канд. біол. наук., доцент Кириченко С.В.

Секретар засідання 
доцент кафедри 
загальної біології та 
водних біоресурсів Шарамок Т.С.


