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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ПРОТОКОЛ

17 червня 2021 р. м. Острог № 11

Комісія з питань якості освіти

Голова – Шулик Ю. В.
Секретар – Іванчук В. В.
Присутні: Сахнюк О. С., Максимчук В.В., Коцюк Л. М., Голоюх Л. В., Захарова К. Б., Дробуш
І. В., Кулеша Н. П.
Відсутні: Харчук Ю. Ю.

Порядок денний:
1. Розгляд проєктів освітніх програм та змін до них.
2. Розгляд моніторингів присвоєння кваліфікації бакалавра, дотримання академічної

доброчесності.
3. Аналіз підсумків реалізації освітніх програм, навчальних планів.
4. Обговорення змін до Ліцензійних умов та змін до Положення про ГЗС.
5. Різне

1. СЛУХАЛИ: Розгляд проєктів освітніх програм та змін до них.
ВИСТУПИЛИ:
1.1. Шулик Ю. В. щодо клопотань рад економічного факультету, факультету

міжнародних відносин, факультету політико-інформаційного менеджменту про рекомендації
вченій раді університету

- затвердити освітні програми в новій редакції (введення в дію з 1 вересня 2021 року):
1) освітньо-професійна програма «Міжнародні регіональні студії» першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти;
2) освітньо-професійна програма «Початкова освіта (з поглибленим вивченням

англійської мови)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
3) освітньо-професійна програма «Історія та археологія» першого (бакалаврського)

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

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

рівня вищої освіти;
6) освітньо-професійна програма «Політологія» другого (магістерського) рівня вищої

освіти;
7) освітньо-професійна програма «Громадське здоров’я» другого (магістерського)

рівня вищої освіти;
8) освітньо-професійна програма «Національна безпека (за окремими сферами

забезпечення і видами діяльності)» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
9) освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

другого (магістерського) рівня вищої освіти;
10) освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» другого (магістерського)

рівня вищої освіти.
1.2. ШуликЮ. В. ознайомила присутніх із
- проєктами освітніх програм та навчальних планів (відповідно до клопотань ради

факультету міжнародних відносин, інституту права ім. І.Малиновського), зокрема:
1) освітньо-професійна програма «Історія та археологія» другого (магістерського)

рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2021 року);



2) освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня вищої
освіти (введення в дію з 1 вересня 2021 року);

- проєктами внесення змін до освітніх програм та навчальних планів (відповідно до
клопотань ради факультету міжнародних відносин, інституту права ім. І.Малиновського),
зокрема:

1) освітньо-професійна програма «Історія та археологія» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (введена в дію з 1 вересня 2019 року).

2) освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти (введена в дію з 1 вересня 2019 року).

3) освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти (введена в дію з 1 вересня 2020 року).

4) освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня вищої
освіти (введена в дію з 1 вересня 2020 року).

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати вченій раді університету затвердити освітні програми в новій

редакції (введення в дію з 1 вересня 2021 року):
1) освітньо-професійну програму «Міжнародні регіональні студії» першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти;
2) освітньо-професійну програму «Початкова освіта (з поглибленим вивченням

англійської мови)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
3) освітньо-професійну програму «Історія та археологія» першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти;
4) освітньо-професійну програму «Громадське здоров’я» першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти;
5) освітньо-професійну програму «Міжнародні відносини» другого (магістерського)

рівня вищої освіти;
6) освітньо-професійну програму «Політологія» другого (магістерського) рівня

вищої освіти;
7) освітньо-професійну програму «Громадське здоров’я» другого (магістерського)

рівня вищої освіти;
8) освітньо-професійну програму «Національна безпека (за окремими сферами

забезпечення і видами діяльності)» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
9) освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та страхування»

другого (магістерського) рівня вищої освіти;
10) освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування» другого (магістерського)

рівня вищої освіти.
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.
2. Оприлюднити проєкти таких освітньо-професійних програм на вебсайті

університету для збору рекомендацій від стейкхолдерів:
1) освітньо-професійна програма «Історія та археологія» другого (магістерського) рівня

вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2021 року);
2) освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

(введення в дію з 1 вересня 2021 року).
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.
3. Оприлюднити проєкти внесення змін до таких освітньо-професійних програм

на вебсайті університету для збору рекомендацій від стейкхолдерів:
1) освітньо-професійна програма «Історія та археологія» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти (введена в дію з 1 вересня 2019 року).
2) освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(введена в дію з 1 вересня 2019 року).
3) освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(введена в дію з 1 вересня 2020 року).
4) освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти
(введена в дію з 1 вересня 2020 року).



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

2. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингів присвоєння кваліфікації бакалавра, дотримання
академічної доброчесності.

ВИСТУПИЛИ:
2.1. Заступники деканів / директора факультетів / інституту з питань якості

освіти поінформували про моніторинги присвоєння кваліфікації бакалавра, дотримання
академічної доброчесності:

1) Дробуш І. В.: 3 студенти бакалаврату були недопущені до ЕК через академічну
заборгованість, також 2 студентів отримали незадовільні оцінки в перший день ЕК. Комісія
працює об’єктивно, порушень академічної доброчесності не було зафіксовано;

2) Кулеша Н. П.: 1 студентка не допущена до ЕК, порушень академічної доброчесності
не було зафіксовано;

3) Максимчук В. В.: 2 студентів не допущені до ЕК, комісія працює в робочому
порядку, порушень академічної доброчесності не було зафіксовано;

4) Іванчук Н. В.: 1 студент не допущений до ЕК, порушень академічної доброчесності
не було зафіксовано;

5) Сахнюк О. С.: всі студенти допущені до ЕК, порушень академічної доброчесності
не було зафіксовано;

6) Коцюк Л. М.: всі студенти допущені до ЕК, порушень академічної доброчесності не
було зафіксовано;

2.2. Голоюх Л. В. повідомила, що робота ЕК проводиться згідно вимог.
2.3. Шулик Ю. В. нагадала заступникам проконтролювати, щоб студенти-випускники

пройшли опитування щодо якості реалізації освітніх програм.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ: Аналіз підсумків реалізації освітніх програм, навчальних планів.
ВИСТУПИЛИ:
3.1. Заступники деканів / директора факультетів / інституту з питань якості

освіти запропонували шляхи покращення реалізації освітніх програм, навчальних планів:
1) Іванчук Н. В.: потрібно посилювати практичну спрямованість освітніх програм,

навчальних планів та їх відповідність сучасним вимогам роботодавців;
2) Сахнюк О. С.: потрібно вирішувати проблему нестачі філологів як науково-

педагогічних працівників;
3) Дробуш І. В.: доцільно здійснити перегляд списку вибіркових дисциплін загального

циклу;
4) Максимчук В. В.: необхідно удосконалити положення про практику, зменшити

кількість документів викладачів під час практики;
5) Коцюк Л. М.: на факультеті РГМ з метою оптимізації реалізації освітніх програм,

навчальних планів планується зміна графіка освітнього процесу для студентів 4 курсу.
УХВАЛИЛИ:
З метою покращення реалізації освітніх програм, навчальних планів доцільно
1) посилювати практичну спрямованість освітніх програм, навчальних планів та їх

відповідність сучасним вимогам роботодавців;
2) вирішувати проблему нестачі філологів як науково-педагогічних працівників;
3) здійснити перегляд списку вибіркових дисциплін загального циклу;
4) удосконалити положення про практику;
5) змінити графік освітнього процесу для студентів відповідно до потреб

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

4. СЛУХАЛИ: Обговорення змін до Ліцензійних умов та змін до Положення про ГЗС.
ВИСТУПИЛИ:



4.1. Шулик Ю. В. ознайомила присутніх зі змінами до Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності та Положення про ГЗС. У зв’язку з цим до 1 вересня 2021 р. керівники
ГЗС повинні проконтролювати звіти викладачів на предмет відповідності викладачів
Ліцензійним умовам.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

5. СЛУХАЛИ: Різне. 5.1. Про звернення Подворної О. Г. щодо врегулювання
конфлікту на кафедрі країнознавства.

ВИСТУПИЛИ:
5.1.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що викладачка кафедри країнознавства Подворна

О. Г. записала заяву на ім’я ректора університету щодо упередженого ставлення до неї з боку
членів кафедри. Заява була розглянута на засіданні кафедри комісією, до складу якої ввійшли
5 чоловік: обидва проректори, двоє юристів та помічник ректора зі стратегічного розвитку та
забезпечення якості освіти.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

5. СЛУХАЛИ: Різне. 5.2. Про заяву студентів 4 курсу освітньо-професійної програми
«Країнознавство».

ВИСТУПИЛИ:
5.1.2. Шулик Ю. В. поінформувала, що від студентів 4 курсу освітньо-професійної

програми «Країнознавство» надійшла заява-прохання на ім’я Комісії з питань якості освіти,
щоб при оголошенні оцінок на ЕК оголошувалися всі оцінки по кожному питанню, що
входить до екзаменаційного білету. Студентам було надане пояснення, що оцінка є єдиною
згідно положення про ЕК. Також завідувач кафедри країнознавства обговорив цю заяву з
групою.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

5. СЛУХАЛИ: Різне. 5.3. Звіт про роботу Комісії з питань якості освіти НаУОА за
2020–2021 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ:
5.1.3. Шулик Ю. В. представила звіт про роботу Комісії з питань якості освіти

НаУОА за 2020–2021 навчальний рік. Серед головних позитивних моментів було виділене
виконання усіх пунктів плану роботи комісії, а також остаточне формування процедури
врегулювання конфліктів, переведення протоколів комісії до електронної системи
документообігу в університеті, активізація заходів щодо популяризації академічної
доброчесності. У наступному навчальному році планується поділити вибіркові дисципліни
загального циклу за їх тематикою; перевести клопотання рад факультетів/інститутів у
електронну форму; чітко прописати процедуру закриття освітніх програм.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт про роботу Комісії з питань якості освіти НаУОА за 2020–2021

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