
ЗВІТ
щодо моніторингу якості освітньої діяльності університету 

в 2019-2020 навчальному році

Діяльність ЛДУ БЖД у звітному періоді була спрямована на організацію та 
здійснення управління якістю надання освітніх послуг і науково-технічних 
розробок, оптимізацію існуючої в університеті внутрішньої системи управління 
якістю освітньої діяльності та приведення її до вимог міжнародних стандартів 180 
9001:2015.

Моніторинг якості вищої освіти орієнтований на оцінювання результатів 
навчання здобувачів вищої освіти шляхом поступового переходу до прозорих 
методик оцінювання та застосування багатобальних комплексних рейтингових 
шкал, а також диференційованих підходів до оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти.

Під час моніторингу якості освітньої діяльності виконувались такі заходи: 
проведення внутрішніх аудитів якості діяльності структурних 

підрозділів Університету, які забезпечують функціонування освітнього процесу;
забезпечення зворотного зв'язку з учасниками освітнього процесу 

(опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та наукових 
співробітників ЛДУ БЖД)

організація, мотивація, моніторинг та контроль процесу підвищення 
кваліфікації співробітників ЛДУ БЖД;

організація, моніторинг та контроль процесу підвищення педагогічної 
майстерності науково-педагогічних співробітників ЛДУ БЖД шляхом організації 
відповідних заходів: семінарів, академічних читань, конференцій, круглих столів, 
форумів тощо;

забезпечення інформування громадськості про результати діяльності 
ЛДУ БЖД (розміщення актуальної інформації на веб-ресурсах Університету);

оптимізація роботи інформаційної системи Університету з метою 
підтримки сучасного інформаційно-освітнього середовища;

проведення заходів із формування та розвитку корпоративної 
культури, а також академічної доброчесності в ЛДУ БЖД;

розробка та впровадження інструментів, спрямованих на забезпечення 
якості освітніх програм та на забезпечення якості викладання та оцінювання 
здобувачів вищої освіти;

розробка та впровадження інструментів, спрямованих на 
забезпечення якості результатів навчання та якості робіт студентів.



Протягом звітного періоду виконані наступні заходи:

1. Проведено опитування здобувачів вищої освіти стосовно наступних питань:
- щодо якості освітнього процесу в ЛДУБЖД;
- щодо якісного планування практичних занять;
- щодо змісту освітніх компонент.

2. Розроблено положення, що регламентують освітню діяльність:
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Протокол 
Вченої ради №3 від 30.10.2019, Наказ ЛДУ БЖД № 165од від 07.11.2019);

- Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічних працівників львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності, які не передбачають спеціальних 
звань служби цивільного захисту (Протокол Вченої ради №3від 30.10.2019, 
Наказ ЛДУ БЖД № 184одвід 10.12.2019);

3. Проведено підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти випускних курсів за 
освітніми ступенями бакалавра та магістра.
4. Проведено рейтингування науково-педагогічних працівників за результатами 
діяльності в 2019-2020 навчальному році.
5. Організовано серію тренінгів з науково-педагогічними працівниками 
університету стосовно застосування ними в освітньому процесі інформаційно- 
комунікаційних технологій.
6. Акредитовано освітньо-професійні програми:

- «Практична психологія» освітнього ступеня магістра (Рішення НАЗЯВО № 
2(19).2.57 від 28.01.2020р);

- «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітнього ступеня 
бакалавра (Рішення НАЗЯВО №8(25). 1.52 від 14.05.2020р).

7. Запроваджено перевірку на плагіат за допомогою системи Ппісйек наукових 
праць викладачів та кваліфікаційних і курсових робіт, рефератів здобувачів вищої 
освіти.
8. Оновлено структуру сайту університету з розміщенням на ньому необхідної 
публічної інформації відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності.
9. Організовано систематичне взаємовідвідування занять викладачами кафедр, 
Відвідувати заняття в системі службової підготовки університету, відвідувати 
відкриті заняття та брати участь у їх обговоренні.

Висновок: Заходи із забезпечення якості освітньої діяльності відповідають 
вимогам нормативно-правових документів. В ЛДУ БЖД в наявності усі умови 
щодо забезпечення стабільності показників стосовно надання послуг у сфері вищої 
освіти.



ПРОПОЗИЦІЇ
щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти в 

Університеті

1. Продовження виконання заходів щодо створення та реалізації умов для 
якісної підготовки висококваліфікованих фахівців відповідного рівня та 
спеціальності, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, 
відповідальних, які вільно володіють своєю професією, орієнтуються в суміжних 
сферах діяльності, здатних до ефективної професійної діяльності на рівні світових 
стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної та 
професійної мобільності.

2. Удосконалення системи моніторингу відповідності навчально- методичного 
комплексу дисциплін, програм практик; методичних рекомендацій до виконання 
індивідуальних завдань та кваліфікаційних проектів (робіт); програм екзаменів 
відповідно до компетентностей, визначених освітніми програмами; напрямів 
наукових досліджень.

3. Проведення організаційно-штатних змін, спрямованих на розширення 
повноважень сектору ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

Начальник сектору ліцензування, 
акредитації та моніторингу 
якості освіти
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