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Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

від 24.04.2018 р. № 5
м. Івано-Франківськ

По питанню: про ефективність запровадження внутрішньої системи 
управління якістю в ДВНЗ «ІФНМУ».

Заслухавши та обговоривши доповідь професора Мізюка М. І., з метою 
забезпечення дієвості внутрішньої системи із забезпечення якості в 
Університеті Вчена рада прийняла рішення:

1. Удосконалити наявні інформаційні системи відділу кадрів, навчального 
відділу, приймальної комісії, наукового відділу, планово-фінансового 
відділу, бухгалтерії та експлуатаційно-технічного відділу тощо 
шляхом:

-  доповнення переліку контрольованих показників, періодичності 
фіксації, з метою не лише задоволення вимог традиційної 
звітності, а й забезпечення можливості формування 
інформаційних блоків для участі в міжнародних програмах 
(гендерні, вікові, соціальні показники тощо) та документування 
параметрів, визначених Університетом як важливих для аналізу 
діяльності;

-  розширення аналітичних можливостей: формування звітів 
відповідно до поставлених завдань; відстеження динаміки 
процесів у часі, в розрізі структурних підрозділів і видів 
економічної діяльності.

Відповідальні за впровадження: відділ ECTS та моніторингу якості 
освіти, відділ інформаційно-аналітичного забезпечення; структурні 
підрозділи; факультети (ННІПО), медичний коледж, центральна 
методична рада Університету. Термін виконання: постійно. Контроль 
за виконанням: перший проректор, професор Ерстенюк Г.М.
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2. Розмежувати відповідальність щодо збору інформації між 
структурними підрозділами, встановивши відповідальність останніх за 
достовірність даних і своєчасність їх збору (і передачі іншим 
підрозділам), та наділити їх відповідними повноваженнями щодо 
дотримання виконавчої дисципліни постачальниками інформації, з 
метою уникнення дублювання інформаційних запитів. Відповідальні за 
впровадження: структурні підрозділи Університету. Термін виконання: 
постійно. Контроль за виконанням: перший проректор, професор 
Ерстенюк Г.М.

3. Зобов’язати факультети (ННІПО) та медичний коледж, відділ сприяння 
працевлаштування випускників сформувати бази даних випускників та 
розробити системи зворотного зв’язку із випускниками та провідними 
роботодавцями галузі. Основним завданням цих баз і систем є 
дослідження кар’єри випускників Університету, їх працевлаштування, 
динаміки зайнятості, службового просування і росту, а також 
задоволеності працедавців кваліфікацією випускників. Відповідальні за 
впровадження: факультети (ННІПО), медичний коледж, відділ 
сприяння працевлаштування випускників. Термін виконання: постійно. 
Контроль за виконанням: перший проректор, професор Ерстенюк Г.М.

4. Вдосконалювати на рівні факультетів (ННІПО) процедуру щорічного 
самооцінювання ефективності діяльності (реалізація визначених планів 
і встановлених завдань, виконання навчальної, дослідницької, 
адміністративно-господарської і управлінської функцій) та впливу 
зовнішніх по відношенню до підрозділу чинників (зміни у сфері вищої 
освіти, вимоги ринку праці, пріоритетні напрями розвитку наукової 
галузі тощо). Відповідальні за впровадження: відділ ECTS та 
моніторингу якості освіти, структурні підрозділи; факультети 
(ННІПО). Термін виконання: постійно. Контроль за виконанням: 
перший проректор, професор Ерстенюк Г.М.

5. Вдосконалювати загальноуніверситетську інформаційну систему 
забезпечення моніторингу якості, яка б забезпечувала інтеграцію 
ресурсів баз даних структурних підрозділів Університету, факультетів 
/інститутів, результатів соціологічних опитувань. Відповідальні за 
впровадження: відділ ECTS та моніторингу якості освіти, відділ 
інформаційно-аналітичного забезпечення. Термін виконання: постійно. 
Контроль за виконанням: перший проректор, професор Ерстенюк Г.М.

6. Визначити відділ ECTS та моніторингу якості освіти відповідальним за 
функціонування загальноуніверситетської інформаційної системи, 
здійснення інтегрованого аналізу даних і інформаційне забезпечення 
рішень. Відповідальні за впровадження: відділ ECTS та моніторингу 
якості освіти. Термін виконання: постійно. Контроль за виконанням: 
перший проректор, професор Ерстенюк Г.М.

7. Розглянути можливість створення у складі відділу ECTS та 
моніторингу якості освіти сектор ліцензування, акредитації,



самосертифікації, координації підготовки звітів самооцінки 
Університету. Відповідальні за впровадження: планово-фінансовий 
відділ, відділ кадрів. Термін виконання: до 01.10.2018р. Контроль за 
виконанням: перший проректор, професор Ерстенюк Г.М.

8. Здійснювати оприлюднення: звітів про самооцінку структурних
підрозділів і навчальних програм; результатів оцінювання зовнішніми 
органами із забезпечення якості (у тому числі при ліцензуванні, 
акредитації, сертифікації тощо); результатів оцінювань рейтинговими 
агентствами; результатів внутрішніх і зовнішніх соціологічних 
опитувань студентів та їх батьків, випускників, роботодавців тощо. 
Відповідальні за впровадження: відділ ECTS та моніторингу якості 
освіти, відділ інформаційно-аналітичного забезпечення. Термін 
виконанн тл іням: перший проректор,
професор

РОЖКО М.М.

БАГРІЙ М.М.


