
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

26 серпня 2020 р.                           м. Острог (дистанційно)                                                № 1 

 

Комісія з питань якості освіти 

 

Голова – Шулик Ю. В.  

Секретар – Іванчук В. В.  

Присутні: Сахнюк О. С., Коцюк Л. М., Голоюх Л. В., Харчук Ю. Ю., Іванчук Н. В., Дробуш І.          

В., Максимчук В. В., Шкрабій М. В. 

Відсутні: Зновяк В. В.  

 
Порядок денний: 
1. Про склад комісії з питань якості освіти. 
2. Затвердження плану роботи Комісії з питань якості освіти на 2020–2021 н.р.   
3. Розгляд питань щодо підготовки університету до нового навчального року.  
4. Розгляд моніторингу результатів оцінювання здобувачів вищої освіти за 2 семестр 

2019–2020 н.р.  
5. Розгляд результатів опитування щодо якості викладання  за 2 семестр 2019–2020 н.р. та 

якості реалізації освітніх програм НаУОА.  
6. Розгляд проєктів освітніх програм, змінених у зв'язку з прийнятими стандартами вищої 

освіти.  
7. Розгляд Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у 

Національному університеті «Острозька академія» та Порядку визнання результатів, 
здобутих у неформальній освіті у Національному університеті «Острозька академія».  

8. Різне.  
 

1. СЛУХАЛИ: Затвердження плану роботи Комісії з питань якості освіти на          
2020-2021 н.р.   

ВИСТУПИЛИ:  
1.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що потрібно переобрати секретаря комісії на        

2020-2021 н.р.  
1.2. Максимчук В.В. запропонував кандидатуру Іванчук Наталії Володимирівни. 
1.3. Шулик Ю. В. поінформувала, що студенти делегували до комісії з питань якості             

освіти Шкрабій М. В. Шулик Ю. В. запропонувала вивести Зновяк В. В. зі складу комісії з                

питань якості освіти та ввести до складу комісії Шкрабій М. В. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити секретарем комісії з питань якості освіти на 2020–2021 н.р. Іванчук 

Наталію Володимирівну. 
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
2. Вивести Зновяк В. В. зі складу комісії з питань якості освіти та ввести до складу                

комісії Шкрабій М. В. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

https://docs.google.com/document/d/1acis8T2LcTJQv7N9E-3V6w57j-7qmjR5s1zuR-xgySA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1acis8T2LcTJQv7N9E-3V6w57j-7qmjR5s1zuR-xgySA/edit?usp=sharing


 
ВИСТУПИЛИ:  
1.4. Шулик Ю. В. поінформувала, що план роботи був попередньо оприлюднений для         

ознайомлення членам Комісії з питань якості освіти. Зважаючи на відсутність зауважень,           
Шулик Ю. В. запропонувала затвердити план роботи Комісії з питань якості освіти на             
2020–2021 н.р.   

УХВАЛИЛИ:  
3. Затвердити план роботи Комісії з питань якості освіти на 2020–2021 н.р.   
Голосували: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 
2. СЛУХАЛИ: Розгляд питань щодо підготовки університету до нового навчального 

року. 
ВИСТУПИЛИ:  
2.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що в умовах карантинних обмежень університет        

повинен мати гнучкість у забезпеченні навчального процесу. Територія університету вже          
поділена між факультетами, визначено окремі входи, сходові майданчики. У випадку          
послаблення карантинних обмежень навчання буде проводитися у змішаній формі,         
викладачам будуть вимірювати температуру, здійснювати дезінфекцію приміщень. Заняття у         
великих групах буде проводитися виключно у онлайн-режимі.  

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію прийняти до відома. 
Голосували: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 
3. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу результатів оцінювання здобувачів вищої освіти 

за 2 семестр 2019-2020 н.р.  
ВИСТУПИЛИ: 
3.1. Шулик Ю. В. ознайомила присутніх із результатами літньої сесії. Найнижча           

якісна успішність студентів, що навчаються за державним замовленням, спостерігається на          
економічному факультеті (бакалаври) та факультеті РГМ (магістри). Найнижча якісна         
успішність студентів, які навчаються на контрактній формі, спостерігається на економічному          
факультеті (бакалаври, магістри) та факультеті РГМ (магістри). Це пов’язують з складністю           
навчання, зокрема і в період карантинних обмежень. 

УХВАЛИЛИ:  
1. На засіданнях кафедр проаналізувати результати успішності, виявити можливості         

покращення результатів навчання здобувачів. 
Голосували: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 
4. СЛУХАЛИ: Розгляд результатів опитування щодо якості викладання  за 2 семестр 

2019-2020 н.р. та якості реалізації освітніх програм НаУОА.  
ВИСТУПИЛИ: 
4.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що позитивні оцінки якості викладання та           

реалізації освітніх програм стосувалися розширення світогляду за рахунок різноманітності         
дисциплін, періодичні зміни освітніх програм, формування гнучких компетентностей та         
здатності до проведення наукових досліджень. 

Негативні оцінки включали необхідність зростання практичних завдань у процесі         
навчання студентів, покращення якості проведення практик, якомога більше зближення         
навчання до вимог ринку праці.  

Разом із тим, Шулик Ю. В. зауважила, що частині спеціальностей необхідно           
активізувати участь студентів в опитуванні з метою підвищення об’єктивності отриманих          
результатів. 

Для завідувачів кафедр та деканів / директора були надані зведені звіти по результатах             
опитування. При цьому слід звернути увагу на обговорення проблемних питань на           
засіданнях кафедр. 

УХВАЛИЛИ:  



1. Заступникам декана з питань якості освіти забезпечити активізацію участь         
студентів в майбутніх опитуваннях з метою підвищення об’єктивності отриманих         
результатів. 

2. На засіданнях кафедр обговорити результати опитування щодо якості        
викладання  за 2 семестр 2019-2020 н.р. та якості реалізації освітніх програм.  

Голосували: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 
5. СЛУХАЛИ: Розгляд проєктів освітніх програм, змінених у зв'язку з прийнятими           

стандартами вищої освіти.  
ВИСТУПИЛИ:  
5.1. Шулик Ю. В. ознайомила присутніх із клопотаннями рад факультетів / інституту,         

проєктами освітніх програм та навчальних планів (вводяться в дію з вересня 2020 року),             
зокрема: 

5.1.1. клопотання ради гуманітарного факультету та Навчально-наукового Інституту        
права ім. І. Малиновського про рекомендації вченій раді затвердити в новій редакції такі             
освітні програми та навчальні плани до них (вводяться в дію з вересня 2020 року): 

1) до освітньої програми "Культурологія" другого (магістерського) рівня вищої        
освіти та навчальних планів до неї денної та заочної форми навчання; 

2) до освітньої програми "Право" другого (магістерського) рівня вищої освіти та          
навчальних планів до неї денної та заочної форми навчання; 

5.2. Шулик Ю. В. ознайомила присутніх із проєктами освітніх програм та навчальних          
планів, зокрема:  

- освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» (першого (бакалаврського)      
рівня вищої освіти); 

- освітньо-професійна програма «Культурологія» (першого (бакалаврського) рівня      
вищої освіти); 

- освітньо-професійна програма «Країнознавство» (першого (бакалаврського) рівня      
вищої освіти; 

- освітньо-професійна програма «Громадське здоров'я» (першого (бакалаврського)      
рівня вищої освіти; 

- освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» (другого (магістерського)      
рівня вищої освіти); 

- освітньо-професійна програма «Країнознавство» (другого (магістерського) рівня      
вищої освіти). 
УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Вченій раді університету (уводяться в дію з 1 вересня 2020 року): 
1) затвердити зміни до освітньої програми "Культурологія" другого       

(магістерського) рівня вищої освіти та навчальні плани до неї денної та заочної форми             
навчання з обов'язковим публічним обговоренням унесених змін (чотири тижні з моменту           
затвердження); 

2) затвердити зміни до освітньої програми "Право" другого (магістерського) рівня         
вищої освіти та навчальні плани до неї денної та заочної форми навчання з обов'язковим              
публічним обговоренням унесених змін (чотири тижні з моменту затвердження).  

Голосували: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
2. Оприлюднити проєкти всіх освітніх програм на вебсайті університету для збору           

рекомендацій від стейкхолдерів. 
Голосували: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 
6. СЛУХАЛИ: Розгляд Положення про політику та процедури врегулювання         

конфліктних ситуацій у Національному університеті «Острозька академія» та Порядку         
визнання результатів, здобутих у неформальній освіті у Національному університеті         
«Острозька академія».  

ВИСТУПИЛИ: 
6.1. Максимчук В. В. поінформував присутніх, що зазначив свої зауваження в           

безпосередньо в оприлюдненому електронному документі.  

https://docs.google.com/document/d/1acis8T2LcTJQv7N9E-3V6w57j-7qmjR5s1zuR-xgySA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1acis8T2LcTJQv7N9E-3V6w57j-7qmjR5s1zuR-xgySA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1acis8T2LcTJQv7N9E-3V6w57j-7qmjR5s1zuR-xgySA/edit?usp=sharing


6.2. Дробуш І. В. запропонувала замінити формулювання «одержання хабаря» на          
«одержання неправомірної вигоди». 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати до затвердження Положення про політику та процедури         

врегулювання конфліктних ситуацій у Національному університеті «Острозька академія» та         
Порядку визнання результатів, здобутих у неформальній освіті у Національному університеті          
«Острозька академія».  

Голосували: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 

7. СЛУХАЛИ: Різне. Про проведення ректорських контрольних робіт у 2020–2021         
н.р. 

ВИСТУПИЛИ: 
7.1. Шулик Ю. В. поінформувала присутніх, що згідно з Концепції викладання         

іноземних мов в університеті необхідно щорічно проводити моніторинг викладання цієї          
дисципліни шляхом проведення ректорських контрольних робіт.  

УХВАЛИЛИ: 
1. У 2020–2021 н.р. провести ректорські контрольні роботи з іноземних мов. 
Голосували: «за» – 10; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 
 
Голова комісії Юлія ШУЛИК 
 
 
Секретар Наталія ІВАНЧУК 

https://docs.google.com/document/d/1acis8T2LcTJQv7N9E-3V6w57j-7qmjR5s1zuR-xgySA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1acis8T2LcTJQv7N9E-3V6w57j-7qmjR5s1zuR-xgySA/edit?usp=sharing

