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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.,
Захарова К. Б., Дробуш І. В.
Відсутні: Кулеша Н. П.

Порядок денний:
1. Розгляд проєктів освітніх програм та змін до них.
2. Результати вибору вибіркових дисциплін.
3. Організація Днів якості НаУОА 2021 р.
4. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Розгляд проєктів освітніх програм та змін до них.
ВИСТУПИЛИ:
1.1. Шулик Ю. В. ознайомила присутніх із проєктами освітніх програм та навчальних

планів (відповідно до клопотань ради економічного факультету, ради Інституту права ім.
І.Малиновського, ради гуманітарного факультету), зокрема:

- освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти;

- освітньо-наукова програма «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти;

- освітньо-професійна програма «Практична філософія. Консалтинг та коучинг»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

- освітньо-професійна програма «Релігієзнавство» другого (магістерського) рівня
вищої освіти.

УХВАЛИЛИ:
1. Оприлюднити проєкти всіх освітніх програм на вебсайті університету для збору

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

2. СЛУХАЛИ: Результати вибору вибіркових дисциплін.
ВИСТУПИЛИ:
2.1. Голоюх Л. В. поінформувала, що проведено запис на вибіркові дисципліни та

сформовано групи. Разом із тим, потрібно покращувати сам процес вибору дисциплін і
систему запису, удосконалювати процес подачі вибіркових дисциплін у систему, для чого
планується зробити уніфікований опис.

2.2. Заступники деканів / директора факультетів / інституту з питань якості
освіти прозвітували, що вибір дисциплін пройшов без зауважень, будь-які питання
вирішувалися з навчально-методичним відділом у робочому порядку.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ: Організація Днів якості НаУОА 2021 р.
ВИСТУПИЛИ:



3.1. Шулик Ю. В. запропонувала провести Дні якості НаУОА 25–27 травня 2021 р. та
включити у план заходів обговорення організації проходження практик і оформлення
необхідної документації, зважаючи на запити кафедр. Також варто ще провести зустріч з
гарантами щодо організації їх роботи під час акредитацій та обговорення досвіду факультетів
щодо інтерактивних методів навчання.

3.2. Сахнюк О. С. зазначила, що факультет міжнародних відносин планує провести
зустріч про академічну доброчесність для студентів 1–2 курсу та викладачів.

3.3. Максимчук В. В. запропонував провести зустріч про формування робочих
програм, окреслити зв’язок ПРН освітньої і робочої програми, приділити увагу обов’язковим
елементам наповнення курсу в системі Moodle.

УХВАЛИЛИ:
1. Провести Дні якості НаУОА 25–27 травня 2021 р. за такими напрямами, як

організація проходження практик; організація роботи гарантів освітніх програм;
застосування інтерактивних методів навчання; академічна доброчесність; складання освітніх
та робочих програм; методичне забезпечення дисциплін.

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

4. СЛУХАЛИ: Різне. 4.1. Про моніторинг освітнього середовища.
ВИСТУПИЛИ:
4.1.1. Шулик Ю. В. поінформувала про результати проведених фокус-груп з 19 по 21

квітня. Завершення моніторингу відбудеться 19 травня. На травневому засіданні Комісії з
питань якості освіти будуть обговорені результати моніторингу освітнього середовища.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.

4. СЛУХАЛИ: Різне. 4.2. Про внесення змін до освітніх програм.
ВИСТУПИЛИ:
4.2.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що до 17 травня 2021 року потрібно подати всі

освітні програми, які на цей момент актуалізуються, на розгляд Комісії з питань якості
освіти.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
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