
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 
ПРОТОКОЛ 

 
17 грудня 2020 р.                                 м. Острог  (дистанційно)                                             № 4 
 
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., Харчук Ю. Ю.,         
Кулеша Н.П., Дробуш І. В. 
Відсутні: Захарова К. Б. 
 
Порядок денний: 
1. Розгляд проєктів освітніх програм, які пройшли публічне обговорення, та навчальних 

планів до них. 
2. Розгляд звітів щодо якості освіти на факультетах/інституті та НаУОА за 2020 рік. 
3. Розгляд результатів моніторингу присвоєння кваліфікації магістра, дотримання 

академічної доброчесності. 
4. План заходів та пропозиції змін від студбратства. 
 

1. СЛУХАЛИ: Розгляд проєктів освітніх програм, які пройшли публічне обговорення, 
та навчальних планів до них. 

ВИСТУПИЛИ:  
1.1. Шулик Ю. В. ознайомила присутніх із клопотаннями рад гуманітарного       

факультету, факультету міжнародних відносин, факультету романо-германських мов про        
рекомендації вченій раді університету: 

1) затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Релігієзнавство», що       
введена в дію з 1 вересня 2020 року (другого (магістерського) рівня вищої освіти), відповідно              
до затвердженого стандарту вищої освіти,  

2) затвердити освітньо-професійні програми (вводять в дію з 1 вересня 2021          
року): 

- освітньо-професійну програму «Літературна творчість і художній переклад»       
(першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) за спеціальністю 035 Філологія,         
спеціалізацією 035.01 Українська мова та література; навчальний план денної та заочної           
форми навчання до неї; 

- освітньо-професійну програму «Англійська та друга іноземна      
(німецька/французька) мови. Література. Переклад» (першого (бакалаврського) рівня вищої        
освіти) за спеціальністю: 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 германські мови та          
літератури (переклад включно), перша – англійська; навчальний план денної форми навчання           
до неї. 

- освітньо-професійну програму «Міжнародні регіональні студії» (першого      
(бакалаврського) рівня вищої освіти) за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні          
комунікації та регіональні; навчальний план денної форми навчання до неї. 

1.2. Шулик Ю. В. зазначила, що проєкт освітньо-професійної програми         
«Євроатлантичні студії та безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти за          
спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії галузі          
знань 29 Міжнародні відносини потребує доопрацювання, а тому не може бути           
рекомендований до затвердження вченій раді університету. 

УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати вченій раді університету: 



1) затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Релігієзнавство», що введена         
в дію з 1 вересня 2020 року (другого (магістерського) рівня вищої освіти), відповідно до              
затвердженого стандарту вищої освіти,  

2) затвердити освітньо-професійні програми (вводять в дію з 1 вересня 2021 року): 
- освітньо-професійну програму «Літературна творчість і художній переклад»       

(першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) за спеціальністю 035 Філологія,         
спеціалізацією 035.01 Українська мова та література; навчальний план денної форми          
навчання до неї; 

- освітньо-професійну програму «Англійська та друга іноземна      
(німецька/французька) мови. Література. Переклад» (першого (бакалаврського) рівня вищої        
освіти) за спеціальністю: 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 германські мови та          
літератури (переклад включно), перша – англійська; навчальний план денної та заочної           
форми навчання до неї. 

- освітньо-професійну програму «Міжнародні регіональні студії» (першого      
(бакалаврського) рівня вищої освіти) за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні          
комунікації та регіональні; навчальний план денної форми навчання до неї. 

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 
2. СЛУХАЛИ: Розгляд звітів щодо якості освіти на факультетах/інституті та НаУОА          

за 2020 рік. 
ВИСТУПИЛИ:  
2.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що всі заступники деканів/директора з питань           

якості освіти вчасно подали звіти за 2020 рік, де відобразили необхідну аналітику процесів             
забезпечення якості. На основі цього було сформовано загальний звіт університету, який           
визначив, що потрібно посилено працювати з посиленням якісного складу груп забезпечення           
спеціальностей та забезпеченням належного рівня унікальності магістерських робіт. У звіті          
також наведені цікаві практики роботи з випускниками на факультетах/інституті, методики          
викладання, які кожен заступник можемо взяти як досвід на свій факультет/інститут. Також            
необхідно, щоб на засіданнях рад факультетів/інституту у грудні заступники з питань якості            
освіти прозвітували за 2020 рік. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити звіт про забезпечення якості освіти університету за 2020 рік. 
2. На факультетах/інституті звернути увагу щодо покращення якісного складу груп          

забезпечення спеціальностей та підвищення рівня унікальності магістерських роботі. 
 

3. СЛУХАЛИ: Розгляд результатів моніторингу присвоєння кваліфікації магістра,       
дотримання академічної доброчесності. 

ВИСТУПИЛИ:  
3.1. Коцюк Л. М. поінформувала, що на факультеті романо-германських мов 2           

здобувачів освітнього рівня магістра були відраховані за власним бажанням. Всі інші           
здобувачі допущені до ЕК. 

3.2. Дробуш І. В. зазначила, що на Навчально-науковому інституті права ім. І.            
Малиновського 3 здобувачів освітнього рівня магістра були відраховані внаслідок         
невиконання умов навчального плану. Всі інші здобувачі допущені до ЕК. 

3.3. Іванчук Н. В. поінформувала, що на економічному факультеті 1 здобувач           
освітнього рівня магістра був відрахований внаслідок невиконання умов навчального плану.          
Всі інші здобувачі допущені до ЕК. 

3.4. Сахнюк О. С. сказала, що на факультеті міжнародних відносин 3 здобувачів            
освітнього рівня магістра були недопущені до ЕК через плагіат і вже є наказ про їх               
відрахування. Всі інші здобувачі допущені до ЕК. 

3.5. Кулеша Н. П. зазначила, що на факультеті політико-інформаційного         
менеджменту 3 здобувачів освітнього рівня магістра були відраховані, зокрема за власними           
бажанням, та через академічну заборгованість. Всі інші здобувачі допущені до ЕК. 



3.6. Максимчук В. В. поінформував, що на гуманітарному факультеті 1 здобувач           
освітнього рівня магістра був недопущений до ЕК внаслідок того, що він навчався на двох              
освітніх програмах та написав кваліфікаційну роботу лише по одній освітньо-професійній          
програмі. Тому цей здобувач був допущений до ЕК лише за однією освітньою програмою.             
Всі інші здобувачі теж допущені до ЕК. 

УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома. 
 
4. СЛУХАЛИ: План заходів та пропозиції змін системи забезпечення якості освіти 

від студбратства. 
4.1. Шулик Ю. В. зауважила, що по причині відсутності на засіданні Захарової К. Б. 

розгляд цього це питання доцільно перенести на січень. 
УХВАЛИЛИ: 
План заходів та пропозиції змін від студбратства (доповідач – Захарова К. Б.) 

заслухати на засіданні комісії з питань якості освіти у січні 2021 року. 
 
 
 

Голова комісії Юлія ШУЛИК 

 

Секретар Наталія ІВАНЧУК 

 


