
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ПРОТОКОЛ

23 вересня 2021 р. м. Острог № 2

Комісія з питань якості освіти

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

Порядок денний:
1. Розгляд проєкту освітньої програми, яка пройшла публічне обговорення, та навчального
плану до неї (Шулик Ю.В., Голоюх Л.В.).
2. Розгляд питань дотримання академічної доброчесності (Шулик Ю.В., заступники
деканів/директорів із питань якості освіти, Захарова К.Б.).
3. Розгляд моніторингу забезпечення публічності інформації щодо організації освітнього
процесу НаУОА (Шулик Ю.В., заступники деканів/директорів із питань якості освіти,
Захарова К.Б., Голоюх Л.В.)
4. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Розгляд проєкту освітньої програми, яка пройшла публічне обговорення, та
навчального плану до неї.

ВИСТУПИЛИ:
1.1. Шулик Ю.В. щодо рекомендації вченій раді університету затвердити освітню програму
“Психологія креативності та інновацій” у новій редакції (введення в дію з 1 вересня 2021 року),
навчальний план денної та заочної форми навчання до неї. ОП була розміщена на веб-сайті
університету та пройшла обговорення.

УХВАЛИЛИ:
1.1. Рекомендувати вченій раді університету затвердити освітню програму “Психологія
креативності та інновацій” у новій редакції (введення в дію з 1 вересня 2021 року), навчальний
план денної та заочної форми навчання до неї.

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

2. СЛУХАЛИ: Розгляд питань дотримання академічної доброчесності.
ВИСТУПИЛИ:

2.1. Шулик Ю. В. та Захарова К.Б. представили план проведення Тижня академічної
доброчесності 2021 року: лекція для першокурсників про академічну доброчесність у НаУОА,
науковий семінар для магістрів, аспірантів та викладачів, семінар про світові тенденції
академічної доброчесності для академічної спільноти, перегляд дискусійного фільму для
обговорення.
2.2. ХарчукЮ.Ю. запропонувала додати в плані проведення онлайн-олімпіади для здобувачів
загальної середньої освіти.
2.3. Дробуш І.В. відзначила потребу провести науковий семінар для аспірантів.
2.4. Заступники деканів/директорів з питань якості освіти відзначили підготовку кафедр до
перевірки магістерських робіт на плагіат.
2.5. Шулик Ю.В. нагадала про відповідальність наукових керівників та кафедр в організації
процесу перевірки робіт на плагіат та своєчасність подачі робіт на перевірку, а також про
підготовку до перевірки у системі Мудл.

УХВАЛИЛИ:



2.1. Затвердити план Тижня академічної доброчесності 2021 року з внесеними поправками.
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.

2.2. Заступникам деканів/директорів з питань якості освіти нагадати завідувачам кафедр та
науковим керівникам про відповідальність за перевірку магістерських робіт на плагіат.

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

3. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу забезпечення публічності інформації щодо організації
освітнього процесу НаУОА.

ВИСТУПИЛИ:
3.1. Заступники деканів/директорів з питань якості освіти повідомили про зміну інформації
на веб-сайті університету щодо факультетів, інститутів та кафедр.
3.2. ШуликЮ.В. відзначила, що новоутворені інститути оновили всю необхідну
інформацію. НН Інституту права ім.І.Малиновського є потреба оновити інформацію про
інститут.
3.3. Коцюк Л.М. відзначила, що варто додати інформацію про студради факультетів для
кращого їх відзначення на сайті, а також переглянути англомовну версію сторінок усіх
структурних підрозділів.
3.4. Конопка Н. О. Відзначила, що також потребою є виправити секцію сайту “Факультети”
на “Факультети/Інститути” чи “Структурні підрозділи”.
3.5. Козак Л.В. запропонувала до інформації про студради чи кафедр додати інформацію про
випускників.
3.6. ШуликЮ.В. нагадала, що в профілях викладачів варто додати інформацію про наукові
профілі.
3.7. Столяр З.В. запропонувала додати польськомовну версію сайту у зв'язку з співпрацею з
університетами Польщі.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома. Відповідальним особам виправити недоліки щодо

розміщеної інформації на веб-сайті університету.
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.

4. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ:

4.1. Шулик Ю.В. представила оновлений Порядок організації опитування та оцінювання
якості викладання у Національному університеті «Острозька академія». Документ також
наданий для студсамоврядування для обговорення та пропозицій. Для покращення
формування звітів та записів даних опитувань, опитування перенесене в систему
umsystem.com.
4.1.1. Столяр З.В. нагадала, що викладачі пропонували додати до анкети чіткіші критерії.
4.1.2 Козак Л.В. нагадала, що на моніторингу економічного факультету студенти пропонували
об'єднати анкети.
4.1.3. Коцюк Л.М. запропонувала об’єднати блок про оцінювання лекцій із блоком щодо
оцінювання на практичних/семінарських/лабораторних заняттях і змінити назву на
“Оцінювання дисципліни”.

УХВАЛИЛИ:

Прийняти документ із правками. Передати на розгляд для ректорату та вченої ради
НаУОА.

Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.
4.2. Шулик Ю.В. відзначила, що, крім перевірки реалізації Концепції вивчення англійської
мови, проведення ректорських контрольних робіт у 2021–2022 н.р. не заплановано.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома

4.3. Шулик Ю.В. проінформувала, що в рамках пілотного дослідження корупційних ризиків
вищої освіти України (у межах проєкту Асоціації юридичних клінік України
«Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: від визначення ризиків до їх подолання» за



підтримки Агентства СполученихШтатів з міжнародного розвитку (USAID) та Національного
агентства з питань запобігання корупції) у НаУОА проходить опитування щодо корупційних
ризиків. 23 вересня відбулась робоча нарада з експертною групою. 25 - 27 жовтня 2021 року
відбудеться виїзна робота експертної групи з оцінки корупційних ризиків.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома

4.4. Конопка Н.О. нагадала про можливості академічної мобільності для здобувачів освіти,

зокрема щодо університету в Слупську.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома

Голова комісії Юлія ШУЛИК

Секретар Леся КОЦЮК

Електронний підпис 
Signy (https://my.signy.online) 
ФІЗИЧНА ОСОБА 
КОЦЮК ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 
ЄДРПОУ/ІПН: 2780612160 
Дата: 26.09.2021 22:00

Електронний підпис 
Signy (https://my.signy.online) 
НУОА 
ШУЛИК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 
Посада:ПОМІЧНИК РЕКТОРА 
ЄДРПОУ/ІПН: 22554101 
Дата: 27.09.2021 07:54
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Отримувач документу
Інформація про підпис №1: 

Signy (https://my.signy.online)
Підпис накладено 26 Вересня 2021 року в 22:00
Підписант:
ФІЗИЧНА ОСОБА
КОЦЮК ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА
Код юридичної особи в ЄДР: 2780612160
Серійний номер сертифіката: 2B6C7DF9A3891DA104000000301A2900455B5502
Видавець сертифіката: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Час перевірки КЕП/ЕЦП: 26.09.2021 22:00
Термін дії сертифіката: Сертифікат діє 

Підпис перевірено у сервісі Signy (https://my.signy.online):Протокол 2 від 23.08.21

Власник документу
Інформація про підпис №2: 

Signy (https://my.signy.online)
Підпис накладено 27 Вересня 2021 року в 07:54
Підписант:
НУОА
ШУЛИК Юлія Віталіївна, посада: ПОМІЧНИК РЕКТОРА
Код юридичної особи в ЄДР: 22554101
Серійний номер сертифіката: 2B6C7DF9A3891DA1040000001A9C6000E8F16302
Видавець сертифіката: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Час перевірки КЕП/ЕЦП: 27.09.2021 07:54
Термін дії сертифіката: Сертифікат діє 
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