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Комісія з питань якості освіти 
 
Голова – Шулик Ю. В.  
Секретар – Коцюк Л.М.  
Присутні:  Харчук Ю. Ю., Козак Л.В., Столяр З.В., Конопка Н.О., Голоюх Л.В., Захарова 
К.Б. 
Відсутня: Дробуш І. В., 
 
Порядок денний: 
1. Розгляд проектів освітніх програм, навчальних планів, надання рекомендацій 
щодо їх удосконалення (Шулик Ю.В., Голоюх Л.В., заступники деканів, директорів з 
питань якості освіти). 
2. Підготовка до атестаційного періоду та завершення навчального року (Шулик 
Ю.В., Голоюх Л.В., заступники деканів, директорів з питань якості освіти). 
3. Різне. 
 
1. СЛУХАЛИ: Розгляд проектів освітніх програм, навчальних планів, надання 
рекомендацій щодо їх удосконалення. 
ВИСТУПИЛИ:  
1.1. Шулик Ю.В. повідомила про проєкти ОП, які пройшли публічне обговорення: 
1)   освітньо-професійна програма “Право” другого (магістерського) рівня вищої 
освіти та навчальні плани денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції 
(введення в дію з 1.09.2022 року); 
2)   освітньо-професійна програма “Психологія” другого (магістерського) рівня 
вищої освіти та навчальні плани денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції 
(введення в дію з 1.09.2022 року); 
3)   освітньо-професійна програма “Культурологія: проєктна діяльність” другого 
(магістерського) рівня вищої освіти та навчальні плани денної та заочної форми 
навчання до неї в новій редакції (введення в дію з 1.09.2022 року); 
4)   освітньо-професійна програма “Журналістика” першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти та навчальний план денної та форми навчання до неї в новій редакції 
(введення в дію з 1.09.2022 року); 
5)   освітньо-професійна програма з внесеними змінами “Журналістика” першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчального плану денної форми навчання до неї 
(введені в дію з 1.09.2019 року); 
6)   освітньо-професійна програма з внесеними змінами “Психологія” першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчального плану денної та заочної форми 
навчання до неї (введені в дію з 1.09.2019 року). 
1.2. Голоюх Л.В. представила навчальний план план денної (очної, вечірньої) форми 
навчання до ОПП «Філологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
(введений в дію з 1.09.2020 року). 
 
1.3. Шулик Ю.В. повідомила, що на розгляд комісії надійшло клопотання від ради НН 
інституту соціогуманітарного менеджмент щодо розгляду:  



1) внесення змін до ОПП “Практична філософія. Консалтинг та коучинг” першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчальний план денної та заочної форми 
навчання до неї в новій редакції (введена в дію з 1.09.2021 року); 
2) ОНП “Філософія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та 
навчальний план денної форми навчання до неї в новій редакції (введення в дію з 
1.09.2022 року); 
3) внесення змін до ОПП “Культурологія” першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти та навчальний план денної форми навчання до неї (введена в дію 1.09.2019 року); 
4) внесення змін до ОПП “Культурологія” першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти та навчальний план денної форми навчання до неї (введена в дію 1.09.2020 року). 
Катерина Ігорівна Якуніна представила відповідні зміни до ОП. 
 
1.4. Шулик Ю.В. повідомила, що на розгляд комісії надійшло клопотання від ради 
економічного факультету щодо розгляду:  
5) ОПП “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 
навчальний план денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції (введення в 
дію з 1.09.2022 року); 
6) ОПП “Облік і оподаткування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 
навчальний план денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції (введення в 
дію з 1.09.2022 року); 
7) ОНП “Менеджмент” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та 
навчальний план денної форми навчання до неї в новій редакції (введення в дію з 
1.09.2022 року); 
Людмила Василівна Козак представила ОП “Менеджмент”, де враховані зміни до 
стандарту вищої освіти, а також зміни до ОП “Комп’ютерні науки”, з урахуванням 
рекомендацій стейкхолдерів. Юлія Юріївна Харчук представили нові редакції  ОП 
“Облік і оподаткування”, де враховані рекомендації акредитаційної експертної групи та 
збільшено кредити на дисципліни спеціальності. 
 
1.5. Шулик Ю.В. повідомила, що на розгляд комісії надійшло клопотання від ради НН 
інституту міжнародних відносин та національної безпеки:  
8) ОПП “Історія та археологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 
навчальний план денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції (введення в 
дію з 1.09.2022 року); 
9) ОПП “Національна безпека (за окремими сферами та видами діяльності)” 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та навчальний план денної та заочної 
форми навчання до неї в новій редакції (введення в дію з 1.09.2022 року); 
10) внесення змін до ОПП “Міжнародні відносини” першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти та навчальний план денної та заочної форми навчання до неї (введена в дію 
1.09.2019 року); 
11) внесення змін до ОПП “Країнознавство” першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти та навчальний план денної та заочної форми навчання до неї (введена в дію 
1.09.2018 року). 
Наталія Олегівна Конопка представила нові редакції ОП та внесення змін до ОП 
інституту. 
 
УХВАЛИЛИ:  
1.1.  Рекомендувати вченій раді університету затвердити в новій редакції: 
1)   освітньо-професійну програму “Право” другого (магістерського) рівня вищої 
освіти та навчальні плани денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції 
(введення в дію з 1.09.2022 року); 



2)   освітньо-професійну програму “Психологія” другого (магістерського) рівня 
вищої освіти та навчальні плани денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції 
(введення в дію з 1.09.2022 року); 
3)   освітньо-професійну програму “Культурологія: проєктна діяльність” другого 
(магістерського) рівня вищої освіти та навчальні плани денної та заочної форми 
навчання до неї в новій редакції (введення в дію з 1.09.2022 року); 
4)   освітньо-професійну програму “Журналістика” першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти та навчальний план денної та форми навчання до неї в новій редакції 
(введення в дію з 1.09.2022 року); 
5)   внесення змін до освітньо-професійної програми “Журналістика” першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчального плану денної форми навчання до неї 
(введені в дію з 1.09.2019 року); 
6)   внесення змін до освітньо-професійної програми “Психологія” першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчального плану денної та заочної форми 
навчання до неї (введені в дію з 1.09.2019 року); 
1.2.  Рекомендувати вченій раді університету затвердити навчальний план денної (очної, 
вечірньої) форми навчання до ОПП «Філологія» третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти (введений в дію з 1.09.2020 року). 
 
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 
1.3. Шулик Ю.В. виставити проєкти представлених ОП на сайт університету для 
публічного обговорення: 

1) внесення змін до ОПП “Практична філософія. Консалтинг та коучинг” 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та навчальний план денної та заочної 
форми навчання до неї в новій редакції (введена в дію з 1.09.2021 року); 

2) ОНП “Філософія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та 
навчальний план денної форми навчання до неї в новій редакції (введення в дію з 
1.09.2022 року); 

3) внесення змін до ОПП “Культурологія” першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти та навчальний план денної форми навчання до неї (введена в дію 1.09.2019 
року); 

4) внесення змін до ОПП “Культурологія” першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти та навчальний план денної форми навчання до неї (введена в дію 1.09.2020 
року). 

5) ОПП “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
та навчальний план денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції (введення 
в дію з 1.09.2022 року); 

6) ОПП “Облік і оподаткування” першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти та навчальний план денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції 
(введення в дію з 1.09.2022 року); 

7) ОНП “Менеджмент” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та 
навчальний план денної форми навчання до неї в новій редакції (введення в дію з 
1.09.2022 року); 

8) ОПП “Історія та археологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
та навчальний план денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції (введення 
в дію з 1.09.2022 року); 

9) ОПП “Національна безпека (за окремими сферами та видами діяльності)” 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та навчальний план денної та заочної 
форми навчання до неї в новій редакції (введення в дію з 1.09.2022 року); 






