
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ПРОТОКОЛ

25 серпня 2021 р. м. Острог № 1

Комісія з питань якості освіти

Голова – Шулик Ю. В.
Секретар – Коцюк Л.М.
Присутні: Голоюх Л. В., Харчук Ю. Ю., Дробуш І. В., Максимчук В. В., Козак Л.В. Захарова
К.Б.
Відсутні: Конопка Н.О., Столяр З.В.

Порядок денний:
1. Затвердження складу Комісії.
2. Затвердження плану роботи Комісії з питань якості освіти на 2021-2022 н.р.
3. Розгляд проєктів освітніх програм, навчальних планів та змін до них.
4. Розгляд питань щодо підготовки університету до нового навчального року.
5. Розгляд моніторингу результатів оцінювання здобувачів вищої освіти за 2 семестр 2020-2021
н.р.
6. Розгляд результатів опитування щодо якості викладання  та якості реалізації освітніх
програм НаУОА.
7. Розгляд змін до Настанови з якості НаУОА, Положення про організацію освітнього процесу
та Положення про навчально-методичне забезпечення НаУОА.
8. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Затвердження складу Комісії на 2021-2022 н.р.
ВИСТУПИЛИ:

1.1.Шулик Ю. В. поінформувала, що змінились два заступника деканів з питань якості освіти
та потрібно переобрати секретаря комісії на 2021-2022 н.р. Склад комісії на 2021-2022 рік:

Голова комісії: Шулик Юлія Віталіївна, помічник ректора зі стратегічного розвитку
та забезпечення якості освіти.
Члени комісії:
заступник директора Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського з питань
якості освіти - Дробуш Ірина Вікторівна;
заступник декана економічного факультету з питань якості освіти – Козак Людмила
Василівна;
заступник декана факультету романо-германських мов з питань якості освіти - Коцюк Леся
Миколаївна;
заступник директора Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного
менеджменту з питань якості освіти - Столяр Зоя Володимирівна;
заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та
національної безпеки з питань якості освіти – Конопка Наталія Олегівна;
методист вищої категорії навчально-методичного відділу – Голоюх Леся Володимирівна;
представник Колегії Братства спудеїв – Захарова Карина Борисівна;
помічник ректора з освітнього менеджменту – Харчук Юлія Юріївна.

1.2.Максимчук В.В. запропонував кандидатуру на секретаря комісії Коцюк ЛесюМиколаївну.
УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити секретарем комісії з питань якості освіти на 2021–2022 н.р. Коцюк Лесю
Миколаївну.

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.



2. СЛУХАЛИ: Затвердження плану роботи Комісії з питань якості освіти на 2021-2022 н.р. 
ВИСТУПИЛИ:

2.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що план роботи був попередньо оприлюднений для
ознайомлення членам Комісії з питань якості освіти та запропонувала затвердити план роботи
на 2021–2022 н.р. 
2.2. ШуликЮ.В. запропонувала проводити засідання комісії у четвер за тиждень до засідання
вченої ради НаУОА.

УХВАЛИЛИ:
2.1. Затвердити план роботи Комісії з питань якості освіти на 2021–2022 н.р. 

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.
2.2. Проводити засідання у четвер за тиждень до засідання вченої ради НаУОА.

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

3. СЛУХАЛИ: Розгляд проєктів освітніх програм, навчальних планів та змін до них.
ВИСТУПИЛИ:

3.1. Шулик Ю.В. щодо клопотань рад факультету міжнародних відносин, Навчально-
наукового Інституту права ім. І. Малиновського про рекомендації вченій раді університету
3.1.1. Затвердити освітні програми в новій редакції (введення в дію з 1 вересня 2021 року):

- освітньо-професійну програму «Історія та археологія» другого (магістерського)
рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2021 року), навчальні плани денної та заочної
форми навчання до неї;

- освітньо-професійну програму «Право» другого (магістерського) рівня вищої
освіти (введення в дію з 1 вересня 2021 року), навчальні плани денної та заочної форми
навчання до неї;
3.1.2. Внести зміни до:

1) освітньо-професійної програми «Історія та археологія» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (введена в дію з 1 вересня 2019 року), навчальних планів
денної та заочної форми навчання до неї;

2) освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти (введена в дію з 1 вересня 2019 року), навчальних планів денної та заочної форми
навчання до неї;

3) освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти (введена в дію з 1 вересня 2020 року), навчальних планів денної та заочної форми
навчання до неї;

4) освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої
освіти (введена в дію з 1 вересня 2020 року), навчальних планів денної та заочної форми
навчання до неї;

5) структурних схем ОПП “Міжнародні відносини” та “Країнознавство” першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (введені в дію з 1 вересня 2020 року та 1 вересня 2018
року) та навчальних планів денної та заочної форми навчання до них.
Запропоновані зміни для першого року навчання вважати такими, що були введені в дію з 1
вересня 2021 року.
3.2. ШуликЮ.В. щодо клопотання методиста вищої категорії навчально-методичного відділу
Л.В. Голоюх, відповідно до рішення вченої ради від 28.05.2021 року (протокол № 12), що
введене в дію наказом ректора № 54 від 31.05.2021 року про рекомендації вченій раді
університету
3.2.1. Внести зміни до навчальних планів підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти денної форми навчання:

1) освітньо-професійної програми “Політологія” галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки спеціальності 052 Політологія, схвалений ученою радою НаУОА 29.10.2020 року,
протокол № 3, уведений в дію наказом ректора № 110 від 2.11.2020 року;

2) освітньо-професійної програми “Політологія” галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки спеціальності 052 Політологія, затверджений ученою радою НаУОА 31.05.2018 року,
протокол № 13;



3) освітньо-професійної програми “Психологія креативності та інновацій” галузі знань 05
Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія, схвалений ученою радою
НаУОА 30.04.2020 року, протокол№ 11, уведений в дію наказом ректора№ 51 від 8 травня 2020
року;

4) освітньо-професійної програми “Психологія” галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки спеціальності 053 Психологія, схвалений ученою радою НаУОА 31.05.2018 року,
протокол № 13;

5) освітньо-професійної програми “Початкова освіта з поглибленим вивченням
англійської мови” галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта,
схвалений ученою радою НаУОА 30.04.2020 року, протокол № 11, уведений в дію наказом
ректора № 51 від 8 травня 2020 року;

6) освітньо-професійної програми “Початкова освіта з поглибленим вивченням
англійської мови” галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта,
схвалений ученою радою НаУОА 25.04.2019 року, протокол № 10, уведений у дію наказом
ректора № 45 від 26.04.2019 року;

7) освітньо-професійної програми “Громадське здоров’я” галузі знань 22 Охорона
здоров'я спеціальності 229 Громадське здоров’я, схвалений ученою радою НаУОА 24.09.2020
року, протокол № 2, уведений в дію наказом ректора № 95 від 25.09.2020 року;

8) освітньо-професійної програми “Громадське здоров’я” галузі знань 22 Охорона
здоров'я спеціальності 229 Громадське здоров’я, схвалений ученою радою НаУОА 25.04.2019
року, протокол № 10, уведений у дію наказом ректора № 45 від 26.04.2019 року; 

9) освітньо-професійної програми “Громадське здоров’я” галузі знань 22 Охорона
здоров'я спеціальності 229 Громадське здоров’я, схвалений ученою радою НаУОА 31.05.2018
року, протокол № 13;

10) освітньо-професійної програми “Літературна творчість” галузі знань 03
Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська мова та
література, схвалений ученою радою НаУОА 30.04.2020 року, протокол № 11, уведений в дію
наказом ректора № 51 від 8 травня 2020 року;

11) освітньо-професійної програми “Культурологія” галузі знань 03 Гуманітарні
науки спеціальності 034 Культурологія, схвалений ученою радою НаУОА 24.09.2020 року,
протокол № 2, уведений в дію наказом ректора № 95 від 25.09.2020 року;

12) освітньо-професійної програми “Культурологія” галузі знань 03 Гуманітарні
науки спеціальності 034 Культурологія, схвалений ученою радою НаУОА 31.05.2018 року,
протокол №  13;

13) освітньо-професійної програми “Філософія” галузі знань 03 Гуманітарні науки
спеціальності 033 Філософія, схвалений ученою радою університету 25.04.2019 року, протокол
№ 10, уведений у дію наказом ректора № 45 від 26.04.2019 року;

14) освітньо-професійної програми “Філософія” галузі знань 03 Гуманітарні науки
спеціальності 033 Філософія, схвалений ученою радою університету ученою радою
університету 31.05.2018 року, протокол № 13;

15) освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” галузі знань 07
Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування, схвалений ученою
радою НаУОА 28.05.2020 року, протокол № 13, уведений в дію наказом ректора № 61 від
01.06.2020 року;

16) освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” галузі знань 07
Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування, схвалений ученою
радою НаУОА 25.04.2019 року, протокол № 10, уведений в дію наказом ректора № 45 від
26.04.2019 року;

17) освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” галузі знань 07
Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування, схвалений ученою
радою НаУОА 26.04.2018 року, протокол № 12.
3.2.2. Затвердити навчальні плани підготовки за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнями вищої освіти денної форми навчання до чинних освітніх програм:

1) освітньо-професійна програма “Політологія” першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія що



схвалена вченою радою НаУОА 29.10.2020 року, протокол № 3, та введена в дію наказом
ректора № 110 від 2.11.2020 року;

2) освітньо-професійна програма “Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської
мови” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка
спеціальності 013 Початкова освіта, що схвалена вченою радою НаУОА 24.06.2021 року,
протокол № 13 та введена в дію наказом ректора № 62 від 25.06.2021 року;

3) освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування,  що схвалена вченою радою
НаУОА 24.06.2021 року, протокол № 13 та введена в дію наказом ректора № 62 від 25.06.2021
року;

4) освітньо-професійна програма “Економічна кібернетика” другого (магістерського)
рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 
Економіка, що схвалена вченою радою НаУОА 28.05.2020 року, протокол№ 13, уведеним в дію
наказом ректора № 61 від 01.06.2020 року;

5) освітньо-професійна програма “Культурологія” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 034 Культурологія, що схвалена вченою
радою НаУОА 27.08.2020 року, протокол № 1 та аведеним в дію наказом ректора № 87 від
31.08.2020 року:

6) освітньо-професійна програма “Журналістика” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика, що схвалена вченою
радою НаУОА 25.06.2020 року, протокол № 14, введена в дію наказом ректора № 72 від
30.06.2020 року;

7) освітньо-професійна програма “Релігієзнавство” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки  спеціальності 031 Релігієзнавство, що схвалена
вченою радою НаУОА 28.05.2021 року, протокол № 12 та введена в дію наказом ректора № 54
від 31.05.2021 року;

8) освітньо-професійна програма “Міжнародні відносини” другого (магістерського) рівня
вищої освіти галузі знань 29 Міжнародні відносини  спеціальності 291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії, що схвалена вченою радоюНаУОА 24.06.2021 року,
протокол № 13, уведена в дію наказом ректора № 62 від 25.06.2021 року;

9) освітньо-професійна програма “Країнознавство” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 29 Міжнародні відносини  спеціальності 291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії, що схвалена вченою радоюНаУОА 24.09.2020 року,
протокол № 2, уведена в дію наказом ректора № 95 від 25.09.2020 року:

10) освітньо-професійна програма “Психологія” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія, схвалена
вченою радою НаУОА 25.06.2020 року, протокол№ 14, уведена в дію наказом ректора№ 72 від
30.06.2020 року;

11) освітньо-професійна програма “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво,  спеціальності 029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, що схвалена вченою радою НаУОА 28.05.2020
року, протокол № 13, уведена в дію наказом ректора № 61 від 01.06.2020 року.
3.2.3. Затвердити навчальні плани підготовки за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнями вищої освіти заочної форми навчання до чинних освітніх програм:

1) освітньо-професійна програма “Державні та корпоративні фінанси” першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, що схвалена вченою радою
НаУОА 28.05.2020 року, протокол № 13, уведена в дію наказом ректора № 61 від 01.06.2020
року;

2) освітньо-професійна програма “Цифровий маркетинг” першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
спеціальності 051  Економіка, що схвалена вченою радою НаУОА 28.05.2020 року, протокол№
13, уведена в дію наказом ректора № 61 від 01.06.2020 року;



3) освітньо-професійна програма “Економічна кібернетика” першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
спеціальності 051  Економіка, схвалена вченою радою НаУОА 28.05.2020 року, протокол№ 13,
уведена в дію наказом ректора № 61 від 01.06.2020 року;

4) освітньо-професійна програма “Компʼютерні науки” першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Компʼютерні
науки, схвалена вченою радою НаУОА 28.05.2021 року, протокол № 12, уведена в дію наказом
ректора № 54 від 31.05.2020 року;

5) освітньо-професійна програма “Журналістика” першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика, схвалена вченою
радою НаУОА 28.05.2020 року, протокол № 13, уведена в дію наказом ректора № 61 від
01.06.2020 року;

6) освітньо-професійна програма “Журналістика” другого (магістерського) рівня
вищої освіти галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика, схвалена вченою
радою НаУОА 25.06.2020 року, протокол № 14, уведена в дію наказом ректора № 72 від
30.06.2020 року.
3.3 Шулик Ю.В. представила проєкт ОП «Психологія креативності та інновацій» (введена в
дію 1 вересня 2021 року) у новій редакції для розміщення на веб-сайті університету.

УХВАЛИЛИ:
3. 1. Рекомендувати вченій раді університету:
3.1.1. Затвердити освітні програми в новій редакції (введення в дію з 1 вересня 2021 року):

- освітньо-професійну програму «Історія та археологія» другого (магістерського) рівня
вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2021 року), навчальні плани денної та заочної форми
навчання до неї;

- освітньо-професійну програму «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти
(введення в дію з 1 вересня 2021 року), навчальні плани денної та заочної форми навчання до
неї;
3.1.2. Внести зміни до:

1) освітньо-професійної програми «Історія та археологія» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (введена в дію з 1 вересня 2019 року), навчальних планів
денної та заочної форми навчання до неї;

2) освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти (введена в дію з 1 вересня 2019 року), навчальних планів денної та заочної форми
навчання до неї;

3) освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти (введена в дію з 1 вересня 2020 року), навчальних планів денної та заочної форми
навчання до неї;

4) освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої
освіти (введена в дію з 1 вересня 2020 року), навчальних планів денної та заочної форми
навчання до неї;

5) структурних схем ОПП “Міжнародні відносини” та “Країнознавство” першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (введені в дію з 1 вересня 2020 року) у зв'язку зі змінами у
навчальних планах.
3.2.1 Внести зміни до навчальних планів підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти денної форми навчання:

1) освітньо-професійної програми “Політологія” галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки спеціальності 052 Політологія, схвалений ученою радою НаУОА 29.10.2020 року,
протокол № 3, уведений в дію наказом ректора № 110 від 2.11.2020 року;

2) освітньо-професійної програми “Політологія” галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки спеціальності 052 Політологія, затверджений ученою радою НаУОА 31.05.2018 року,
протокол № 13;

3) освітньо-професійної програми “Психологія креативності та інновацій” галузі знань 05
Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія, схвалений ученою радою



НаУОА 30.04.2020 року, протокол№ 11, уведений в дію наказом ректора№ 51 від 8 травня 2020
року;

4) освітньо-професійної програми “Психологія” галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки спеціальності 053 Психологія, схвалений ученою радою НаУОА 31.05.2018 року,
протокол № 13;

5) освітньо-професійної програми “Початкова освіта з поглибленим вивченням
англійської мови” галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта,
схвалений ученою радою НаУОА 30.04.2020 року, протокол № 11, уведений в дію наказом
ректора № 51 від 8 травня 2020 року;

6) освітньо-професійної програми “Початкова освіта з поглибленим вивченням
англійської мови” галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта,
схвалений ученою радою НаУОА 25.04.2019 року, протокол № 10, уведений у дію наказом
ректора № 45 від 26.04.2019 року;

7) освітньо-професійної програми “Громадське здоров’я” галузі знань 22 Охорона
здоров'я спеціальності 229 Громадське здоров’я, схвалений ученою радою НаУОА 24.09.2020
року, протокол № 2, уведений в дію наказом ректора № 95 від 25.09.2020 року;

8) освітньо-професійної програми “Громадське здоров’я” галузі знань 22 Охорона
здоров'я спеціальності 229 Громадське здоров’я, схвалений ученою радою НаУОА 25.04.2019
року, протокол № 10, уведений у дію наказом ректора № 45 від 26.04.2019 року; 

9) освітньо-професійної програми “Громадське здоров’я” галузі знань 22 Охорона
здоров'я спеціальності 229 Громадське здоров’я, схвалений ученою радою НаУОА 31.05.2018
року, протокол № 13;

10) освітньо-професійної програми “Літературна творчість” галузі знань 03
Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська мова та
література, схвалений ученою радою НаУОА 30.04.2020 року, протокол № 11, уведений в дію
наказом ректора № 51 від 8 травня 2020 року;

11) освітньо-професійної програми “Культурологія” галузі знань 03 Гуманітарні
науки спеціальності 034 Культурологія, схвалений ученою радою НаУОА 24.09.2020 року,
протокол № 2, уведений в дію наказом ректора № 95 від 25.09.2020 року;

12) освітньо-професійної програми “Культурологія” галузі знань 03 Гуманітарні
науки спеціальності 034 Культурологія, схвалений ученою радою НаУОА 31.05.2018 року,
протокол №  13;

13) освітньо-професійної програми “Практична філософія” галузі знань 03
Гуманітарні науки спеціальності 033 Філософія, схвалений ученою радою університету
25.04.2019 року, протокол № 10, уведений у дію наказом ректора № 45 від 26.04.2019 року;

14) освітньо-професійної програми “Філософія” галузі знань 03 Гуманітарні науки
спеціальності 033 Філософія, схвалений ученою радою університету ученою радою
університету 31.05.2018 року, протокол № 13;

15) освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” галузі знань 07
Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування, схвалений ученою
радою НаУОА 28.05.2020 року, протокол № 13, уведений в дію наказом ректора № 61 від
01.06.2020 року;

16) освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” галузі знань 07
Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування, схвалений ученою
радою НаУОА 25.04.2019 року, протокол № 10, уведений в дію наказом ректора № 45 від
26.04.2019 року;

17) освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” галузі знань 07
Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування, схвалений ученою
радою НаУОА 26.04.2018 року, протокол № 12.
3.2.2. Затвердити навчальні плани підготовки за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнями вищої освіти денної форми навчання до чинних освітніх програм:

1) освітньо-професійна програма “Політологія” першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія що
схвалена вченою радою НаУОА 29.10.2020 року, протокол № 3, та введена в дію наказом
ректора № 110 від 2.11.2020 року;



2) освітньо-професійна програма “Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської
мови” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка
спеціальності 013 Початкова освіта, що схвалена вченою радою НаУОА 24.06.2021 року,
протокол № 13 та введена в дію наказом ректора № 62 від 25.06.2021 року;

3) освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування,  що схвалена вченою радою
НаУОА 24.06.2021 року, протокол № 13 та введена в дію наказом ректора № 62 від 25.06.2021
року;

4) освітньо-професійна програма “Економічна кібернетика” другого (магістерського)
рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 
Економіка, що схвалена вченою радою НаУОА 28.05.2020 року, протокол№ 13, уведеним в дію
наказом ректора № 61 від 01.06.2020 року;

5) освітньо-професійна програма “Культурологія” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 034 Культурологія, що схвалена вченою
радою НаУОА 27.08.2020 року, протокол № 1 та аведеним в дію наказом ректора № 87 від
31.08.2020 року:

6) освітньо-професійна програма “Журналістика” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика, що схвалена вченою
радою НаУОА 25.06.2020 року, протокол № 14, введена в дію наказом ректора № 72 від
30.06.2020 року;

7) освітньо-професійна програма “Релігієзнавство” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки  спеціальності 031 Релігієзнавство, що схвалена
вченою радою НаУОА 28.05.2021 року, протокол № 12 та введена в дію наказом ректора № 54
від 31.05.2021 року;

8) освітньо-професійна програма “Міжнародні відносини” другого (магістерського) рівня
вищої освіти галузі знань 29 Міжнародні відносини  спеціальності 291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії, що схвалена вченою радоюНаУОА 24.06.2021 року,
протокол № 13, уведена в дію наказом ректора № 62 від 25.06.2021 року;

9) освітньо-професійна програма “Країнознавство” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 29 Міжнародні відносини  спеціальності 291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії, що схвалена вченою радоюНаУОА 24.09.2020 року,
протокол № 2, уведена в дію наказом ректора № 95 від 25.09.2020 року:

10) освітньо-професійна програма “Психологія” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія, схвалена
вченою радою НаУОА 25.06.2020 року, протокол№ 14, уведена в дію наказом ректора№ 72 від
30.06.2020 року;

11) освітньо-професійна програма “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво,  спеціальності 029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, що схвалена вченою радою НаУОА 28.05.2020
року, протокол № 13, уведена в дію наказом ректора № 61 від 01.06.2020 року.
3.2.3. Затвердити навчальні плани підготовки за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнями вищої освіти заочної форми навчання до чинних освітніх програм:

1) освітньо-професійна програма “Державні та корпоративні фінанси” першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, що схвалена вченою радою
НаУОА 28.05.2020 року, протокол № 13, уведена в дію наказом ректора № 61 від 01.06.2020
року;

2) освітньо-професійна програма “Цифровий маркетинг” першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051  Економіка, що
схвалена вченою радоюНаУОА 28.05.2020 року, протокол№ 13, уведена в дію наказом ректора
№ 61 від 01.06.2020 року;

3) освітньо-професійна програма “Економічна кібернетика” першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 



Економіка, схвалена вченою радою НаУОА 28.05.2020 року, протокол № 13, уведена в дію
наказом ректора № 61 від 01.06.2020 року;

4) освітньо-професійна програма “Компʼютерні науки” першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Компʼютерні науки,
схвалена вченою радоюНаУОА 28.05.2021 року, протокол№ 12, уведена в дію наказом ректора
№ 54 від 31.05.2020 року;

5) освітньо-професійна програма “Журналістика” першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика, схвалена вченою радою
НаУОА 28.05.2020 року, протокол № 13, уведена в дію наказом ректора № 61 від 01.06.2020
року;

6) освітньо-професійна програма “Журналістика” другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика, схвалена вченою радою
НаУОА 25.06.2020 року, протокол № 14, уведена в дію наказом ректора № 72 від 30.06.2020
року.

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.
3.3. Оприлюднити проєкт ОП «Психологія креативності та інновацій» (введена в дію 1 вересня
2021 року) у новій редакції для розміщення на веб-сайті університету для збору рекомендацій
від стейкхолдерів.

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

4. СЛУХАЛИ: Розгляд питань щодо підготовки університету до нового навчального року.
ВИСТУПИЛИ:

4.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що університет розпочинає свою роботу в режимі офлайн.
Нагадала про перегляд робочих програм навчальних дисциплін на взаємозв'язок ПРН та
критеріїв оцінювання. Напрями роботи на цей навчальний рік: покращення організації
практик, перегляд магістерських освітніх програм, активізація зустрічей з роботодавцями та
випускниками, посилення комунікації з аспірантами та студентами заочної форми навчання.
Для покращення розуміння системи забезпечення якості освіти в НаУОА та ролі викладачів,
гарантів, студсамоврядування варто провести тренінги, зустрічі зі студентським
самоврядуванням, гарантами та новими викладачами ЗВО. Для покращення публічності
розгляду ОП розміщувати на веб-сайті інформацію про враховані зміни стейкхолдерів в розділі
“Публічне обговорення освітніх програм”.
4.2. Максимчук В.В. запропонував перенести затвердження робочих програм практик на
жовтень, у зв'язку з запланованими змінами положення про організацію практик в університеті
у вересні.

УХВАЛИЛИ:
4.1. Розглянути питання на радах факультетів/інститутів. Рекомендувати проводити заходи з
роботодавцями та випускниками, тренінги для студсамоврядування, гарантів та нових
викладачів.
4.2. Розміщувати на веб-сайті інформацію про враховані зміни стейкхолдерів в розділі
“Публічне обговорення освітніх програм”.
4.3. Звернутись до проректора з науково-педагогічної роботи щодо пропозиції перенести
затвердження робочих програм практик на жовтень, у зв'язку запланованими змінами
положення про організацію практик в університеті у вересні.

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

5. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу результатів оцінювання здобувачів вищої освіти за 2
семестр 2020-2021 н.р.

ВИСТУПИЛИ:
5.1. Шулик Ю. В. ознайомила присутніх із результатами літньої сесії. Відзначила, що якісна
успішність бакалаврату зросла. Проте варто звернути увагу на успішність магістрів.

УХВАЛИЛИ:
5.1. На засіданнях кафедр проаналізувати результати успішності, виявити можливості
покращення результатів навчання здобувачів.

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.



6. СЛУХАЛИ: Розгляд результатів опитування щодо якості викладання  та якості реалізації
освітніх програм НаУОА.

ВИСТУПИЛИ:
6.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що в порівнянні з попередніми роками опитувань оцінки
якості викладання зросли. Відзначила, що більшість викладачів прислухались до рекомендацій
попереднього року, пристосувались до нових умов змішаної форми навчання. З викладачами,
які мають зауваження чи рекомендації від студентів варто проговорити необхідні зміни.

Опитування якості реалізації бакалаврських програм показало потребу збільшення
заходів з роботодавцями для розуміння здобувачами освіти вимог ринку, а також покращення
проведення практик. Карантинні умови зменшили можливості проведення практик на
високому рівні, як і зустрічей з роботодавцями. Тому необхідним є пошук нових можливостей,
форматів таких заходів.

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.

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

УХВАЛИЛИ:
6.1.1. Змінити формати та урізноманітнити заходи з роботодавцями, покращити організацію
практик.
6.1.2.На засіданнях кафедр обговорити результати опитувань щодо якості викладання та якості
реалізації освітніх програм.
6.1.3. Для спеціальностей з незначним відсотком опитаних - активізувати здобувачів для
заповнення анкет.

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

7. СЛУХАЛИ: Розгляд змін до Настанови з якості НаУОА, Положення про організацію
освітнього процесу та Положення про навчально-методичне забезпечення НаУОА.

ВИСТУПИЛИ:
7.1. ШуликЮ.В. зазначила зміни в документах.
7.2. Максимчук В. В. поінформував присутніх, що надіслав свої зауваження до Положення
про організацію освітнього процесу. Зауваження надані навчально-методичному відділу на
розгляд.

УХВАЛИЛИ:
7. Інформацію взяти до відома. Навчально-методичному відділу розглянути пропозиції
Максимчука В.В.

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

8. СЛУХАЛИ: Різне. Про проведення ректорських контрольних робіт у 2021–2022 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.

7.2. Прозвітувала Коцюк Л.М., директор навчально-наукового центру LinguaPark, у

якому проводилися ректорські зрізи з англійської мови для груп, які забезпечує кафедра

міжнародної мовної комунікації. Рівень в загальному не змінився, або покращився. На

основі зрізів було рекомендовано розподіл за групами для другого курсу на наступний

навчальний рік.

7.3. Шулик Ю.В. Запропонувала розглянути питання про проведення ректорських

контрольних робіт на наступному засіданні, після рішень кафедр про потребу їх

проведення.

УХВАЛИЛИ:



1. Відповідно до Концепції викладання іноземних мов в університеті провести

ректорські контрольні роботи у 2021–2022 н.р..

2. На наступному засіданні прийняти рішення про проведення ректорських

контрольних робіт у 2021–2022 н.р. інших навчальних дисциплін.

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.
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