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1. Сryдентоцентрований пiдхiд у навчаннi -
ключовий тренд сучаснот освiти.

Сryдентоцентроване навчання i викладання це процес, орiентований на

формування такоТ моделi навчання, за якоТ ключовi знання, умiння та навички, якими
повинен оволодiти здобувач вищоТ освiти, спрямованi на задоволення його власних
потреб iзабезпечують його затребуванiсть на ринку працi, високу здатнiсть до
працевлашryвання. Сryдентоцентроване навчання передбачае забезпечення
публiчностi iнформацiТ про ocBiTHi програми (ОП), широке залучення стейкхолдерiв до
розробки ОП, jx монiторинry та перiодичного перегляду, враховуе потреби здобувачiв
вищоТ освiти шляхом створення можливостей мя гнучких траекторiй навчання,
стимулю€ самостiйну робоry здобувачiв вищоТ освiти, пiдтримку впровадження
iнновацiйних педагогiчних технологiй та створення атмосфери вза€моповаги i

порозумiння мiж здобувачами освiти та викладачами.

3аслухавши та обговоривши доповiдi в.о. завiдувачiв кафедр к.ю.н. Томчук 0.0.

та к.е.н. Мухи Р.А., врахувавши пропозицiТ, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Продовжити робоry з iнформування сryдентськоТ спiльноти щодо механiзмiв ii

участi в покращенi i удосконаленi освiтнього процесу, зокрема при формуваннi
вибiркового блоку дисциплiн ОП.

Вiilповiilольнi: в.о. зов. кафеOр, eapaHmu ОП,

сmуdенmська Раdа
TepMiH вuконdння: посmi й но

2. При проведеннi навчальних занять, посилити роль активних методiв навчання,
якi забезпечать здобувачу вищоТ освiти роль суб'екта освiтнього процесу iз

власними унiкальними iнтересами, потребами та досвiдом.
ВiOповiOольнi: в.о. зав. кафеdр, науково-
п е0 аzоеiч Hi п ро цi в н u Ku

TepMiH вuконання: посmiй но

3. 3абезпечити академiчну свободу здобувачам освiти, зокрема
орга н iза цiТ н ауково-досл iдноТ роботи.

ВiOповiilальнi: в.о. зав. кафеOр,
пе d аеоеiч н i п ра цi в H.l Ku

TepMiH вuконання: посmi й но

у питаннях

науково-



4. Розглядати та враховувати конструктивнi пропозицiТ здобувачiв вищоТ освiти, як
внррiшнiх стейкхолдерiв, щодо покращення змiсry ocBiTHix програм.

ВiOповiilальнi: в.о. зав. кофеOр, zаранmч ОП,
завidувачi вiddiлень
TepMi н вuконання : сuсmе мо m чч но

5. Активно залучати здобувачiв вищоТ освiти до монiторинry якостi ocBiTHix послуг,
шляхом ii участi у пiдготовцi та проведеннi опиryвання як загальноколеджного
рiвня, так i в розрiзi окремих ОП.

ВiilповiOальнi: KepiBHuK секmору монimорuнту
якосmi ocBimu, сmуdенmська раdа
TepMi н вu коно ння : посm i й н о

6. 3аддtя якiсного та негайного вирiшення потреб та запитiв сryдентськоТ спiльноти
Налагодити ефективний вза€мозв'язок здобувачiв освiти та управлiнських
Струкryр 3акладу, зокрема через включення ix до складу НМР з якостi та
органiзацiТ систематичних зустрiчей iз адмiнiстрацiею закладу.

ВidповiOальнi: 0uрекmор, засmупнчкu
iluрекmора за напрямамч робоmu, ?олово
НМР з якосmi, Презчdенm PaOu сmуdенmiв.
TepMiH вuкононня: 0о 07.05.2027р.

Голова Вченоi ради

Учений секретар
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Стефурак Н.А.



2. Академiчна доброчеснiсть як iндикатор
якостi освiтнього процесу у закладi.

3аслухавши та обговоривши доповiдь керiвника сектору академiчноТ

доброчесностi Стефурак Н.А., врахувавши пропозицiil Вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. При перевiрцi дипломних (квалiфiкацiйних) та курсових (навчальних) робiт
неухильно дотримуватися вимог lнструкцiI щодо порядку перевiрки навчальних
та квалiфiкацiйних робiт на унiкальнiсть з використанням П3 - Unicheck.

ВidповiOальнi: Bi) повiOальнi по кофеdрах (ЦК)

TepMiH вuконання: зеiOно всmановленuх
mepMiHiB

2. 3авчасно сформувати та подати головi KoMiciT з академiчноТ доброчесностi
iнформацiйнi довiдки щодо перевiрки робiт на плагiат в розрiзi кожноТ

спецiальностi (ОП).

Вidповiilальнi: вid повiOальнi по кафеdрах (ltK)
TepMiH вuконання: зеidно всmановленuх
mермiнiв

З. Передбачити у планах пiдвищення квалiфiкацiТ науково-педагогiчних
(педагогiчних) працiвникiв участь у заходах щодо пiдтримки принципiв АД в

ocBiTHboMy процесi.
ВiOповiOольнi: KepiBHuK секmору розвчmку
персоналу, науково-пеOоеоziчнi, пеdаzоеiчнi
працiвнчкч
TepMiH вuкононня: dо 01.70.2021р.

4. Включити у Плани роботи кафедр та l_[K на 2O2L-2022 н.р. питання пов'язаннi з

iмплементацiею принципiв Afl в освiтнiй процес.
ВiilповiOальнi: в.о. зав. кофеdр, zоловч l-t(
TepMiH вlлконання: 0о 01.09. 2027р.

5. Надавати усю необхiдну технiчну пiдтримку та провести додаткову
роз'яснювальну робоry з вiдповiдальними особами стосовно процедури
перевiрки на плагiат.

ВiOповiOальнi: ?олова KoMicii з Щ, зав.
навчальноi лабораmорii проерамнuх счсmем

,зпечення супровоOу mа пidmрuмкч
процесу
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Учений секретар
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3. Профорiентацiйна робота - запорука
успiшноrо набору на бакалаврськi
програми.

заслухавши та обговоривши доповiдь вiдповiдального
KoMiciT по набору за освiтнiми програмами <бакалавр>,
завiдувачiв вiддiлень, врахувавши пропозицi| Вчена рада

УХВАJIИЛА:

1. lнформацiю про стан профорiентацiйноТ роботи взяти до вiдома.

2, СистеМатичнО оновлюватИ iнформацiю щодо якостi навчання, органiзацlт
науковоТ i практичноТ дiяльностi сryдентiв бакалаврських програм Коледжу умережi lnternet, засобах масовоТ iнформацiТ та пiдтримувати вiдповiднi групи в
соцiальних мережах FасеЬооk та lnstagram.

ВiOповiOальнi: вiОповiОальнuй секреmар
прчймальноi KoMicii, в.о. завiОувачiв кафеdр
TepMiH вuкононня: посmi й но

3, Активiзувати профорiентацiйну робоry ддrя всryпу на бакалаврськi програми
сереД випускнИкiв 3оШ м. ТернОпiль та випускнИкiв Коледжу за оКР молодший
спецiалiст 3 метою формування груп на 1-й курс та за скороченими програмами
пiдготовки.

Biil повi 0 ал ьн i : н ау ко во- п е О а еое i ч н i п р а цi в н tJ к ll,
в.о. завidувачiв кафеOр, аdмiнiсmрацiя заклаОу
TepMiH вuконання: посm i й но

4, Продовжити в3а€модiю адмiнiстрацiт з органами сryдентського самоврядування
щодо органiзацiт та проведення профорiентацiйних заходiв, спрямованих на
формуваннЯ позитивногО iмiджУ Коледжу (зокрема через власнi соцiальнi
мережi).

ВiOповiOальнi: секmор сmуОенmськоео
самовряdування, вidповidальнuй секреmар
прчймальноi KoMici|

посmiйно

секретаря приймальноТ
к.ю.н. 3аставноТ О.П.,

Голова Вченоi ради

Учений секретар

Гелецька I.0.

Стефурак Н.А.
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