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Комісія з питань якості освіти

Голова – Шулик Ю. В.
Секретар – Коцюк Л.М.
Присутні: Голоюх Л. В., Харчук Ю. Ю., Дробуш І. В., Козак Л.В., Столяр З.В., Конопка
Н.О., Захарова К.Б.
Студентська комісія з якості освіти та академічної доброчесності: Марія Свадовська
(РГМ), Катерина Колодна (право), Антонюк Вікторія (СГМ), Яна Курінська (МВНБ),
Лілія Павленко (ГБС).
Запрошені: проректор з навчально-виховної роботи Каламаж Р.В., проректор з науково-
педагогічної роботи Шевчук Д.М.

Порядок денний:
1. Розгляд питання порушення академічної доброчесності (Шулик Ю.В., Павленко

Л.В., Захарова К.Б., студентська комісія з якості освіти та академічної

доброчесності)

2. Розгляд проєктів освітніх програм, навчальних планів та змін до них (Шулик

Ю.В., Голоюх Л.В., заступники деканів, директорів з питань якості освіти).

3. Розгляд звітів щодо якості освіти на факультетах/інститутах та університеті
(Шулик Ю.В., Голоюх Л.В., заступники деканів, директорів з питань якості
освіти).

4. Розгляд результатів моніторингу присвоєння кваліфікації магістра, дотримання
академічної доброчесності (заступники деканів, директорів з питань якості
освіти, Шулик Ю.В., Голоюх Л.В.).

5. Розгляд звіту та затвердження плану заходів популяризації академічної
доброчесності (Шулик Ю.В., заступники деканів, директорів з питань якості
освіти).

6. Підготовка до процедури запису здобувачами освіти на вибіркові дисципліни
наступного навчального року (Голоюх Л.В.).

7. Різне.
6.1. Розгляд результатів моніторингів ринку праці за факультетами/інститутами
(заступники деканів/директора з питань якості освіти (2 інститути)).
6.2. Публічна інформація на веб-сайті університету (заступники
деканів/директора з питань якості освіти).

1. СЛУХАЛИ: Розгляд питання порушення академічної доброчесності.
ВИСТУПИЛИ: Шулик Ю.В. повідомила, що 11.12.2021 року на скриньку комісії з
якості надійшла заява від завідувача кафедри історії ім.проф.М.Ковальського про
академічне шахрайство: під час проходження контрольних заходів студентами 4 курсу
ОП “Історія та археологія”, в системі з'являвся ще один студент (ОП “Економічна
кібернетика”). Є підстави вважати, що відбулася несанкціонована співпраця студентів
під час проходження тестів. Зі студентами завкафедри мав зустріч 10.12. Студенти
обурені, що хтось з групи міг отримати вищий бал, що могло вплинути на рейтинг та
отримання стипендії.



Тому 13.12 студент був викликаний для пояснення ситуації. В пояснювальній записці
студентом зазначено, що він не причетний, що його скринькою хтось скористався. 13.12.
відбулась зустріч з групою І-41, головою братства спудеїв та завідувачем кафедри.
Повідомлено, що без визначення винуватців, уся група буде переписувати 3 контрольні
заходи. Студенти групи визначили трьох підозрюваних, з якими відбулись окремі бесіди
та запис пояснюючих. Окремо було перевірено обліковий запис студента, використання
облікового запису у IC Moodle, провайдера. Відбулись перевірки комп'ютерів
підозрюваних. Відбулась додаткова зустріч з групою та головою студсамоврядування для
пояснення ситуації. За одним з тестів, де були окремі варіанти, визначено хто міг
скористатись доступом до скриньки та перевірено обліковий запис та провайдера
підозрюваних, визначені збіги. 15.12 студент групи І-41 написав пояснюючу про
використання скриньки друга. Скористались студент та студентка групи. Директор
інституту видала розпорядження про анулювання оцінок для цих студентів з трьох
предметів та визначила графік повторного складання ними цих предметів.
Каламаж Р.В. відзначила, що це є також покаранням для викладачів, оскільки викладачі
додатково формують контрольні заходи та перевірятимуть роботи. Що піднімає питання
щодо додаткової оплати праці у таких випадках і проплату студентами таких заходів.
Коцюк Л.М. зауважила, що варто такі ситуації сприймати за академічну заборгованість
та виділяти для викладачів час на ці заходи під час ліквідації академічної заборгованості
відповідно до графіку.
Шулик Ю.В. висловила думку, що є потреба вводити подвійну автентифікацію. Також
на викладачів покладаються додаткові завдання контролю за здобувачами освіти.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію взяти до відома.
1.2. Підняти питання у юристів щодо оплати праці викладачів при повторних
контрольних заходах для здобувачів, які порушили академічну доброчесність.

Голосували: «за» – 16; «проти» – 0; «утримались» – 0.

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

ВИСТУПИЛИ: 
2.1. ШуликЮ.В. щодо рекомендації вченій раді університету затвердити
1. освітньо-професійну програму “Інформаційна аналітика та комунікативний

менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1
вересня 2022 року), навчальні плани денної та заочної форми навчання до них;

2. освітньо-професійну програму “Євроатлантичні студії” другого (магістерського)
рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні плани денної та
заочної форми навчання до них;

3. освітньо-професійну програму “Реклама та PR” першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні плани денної та
заочної форми навчання до них;

4. освітньо-професійну програму “Фінанси та бізнес-аналітика” першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року),
навчальні плани денної та заочної форми навчання до них;

5. освітньо-професійну програму “Фінанси та бізнес-аналітика” другого
(магістерського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні
плани денної та заочної форми навчання до них;

6. освітньо-професійну програму «DATA-маркетинг та аналітика» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року),
навчальні плани денної та заочної форми навчання до них;



7. освітньо-професійну програму «Менеджмент продажів і логістика» другого
(магістерського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні
плани денної та заочної форми навчання до них;

8. освітньо-професійну програму «HR-менеджмент» другого (магістерського) рівня
вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні плани денної та
заочної форми навчання до них.

Усі освітні програми були розміщені на веб-сайті університету та пройшли
обговорення.
2.2. Клопотання ННІ соціально-гуманітарного менеджменту та ННІ права
ім.І.Малиновського про внесення змін до навчальних планів денної та вечірньої форми
навчання освітньо-наукової програми «Право», освітньо-наукової програми
«Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
2.3. Клопотання ради економічного факультету щодо закриття на вченій раді
університету:

1) освітньо-професійну програму “Державні фінанси” першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти;

2) освітньо-професійну програму «Міжнародні фінанси» першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти;

3) освітньо-професійну програму “Цифровий маркетинг” першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти.

УХВАЛИЛИ: 
2.1. Рекомендувати вченій раді університету затвердити:
1. освітньо-професійну програму “Інформаційна аналітика та комунікативний

менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1
вересня 2022 року), навчальні плани денної та заочної форми навчання до них;

2. освітньо-професійну програму “Євроатлантичні студії” другого (магістерського)
рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні плани денної та
заочної форми навчання до них;

3. освітньо-професійну програму “Реклама та PR” першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні плани денної та
заочної форми навчання до них;

4. освітньо-професійну програму “Фінанси та бізнес-аналітика” першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року),
навчальні плани денної та заочної форми навчання до них;

5. освітньо-професійну програму “Фінанси та бізнес-аналітика” другого
(магістерського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні
плани денної та заочної форми навчання до них;

6. освітньо-професійну програму «DATA-маркетинг та аналітика» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року),
навчальні плани денної та заочної форми навчання до них;

7. освітньо-професійну програму «Менеджмент продажів і логістика» другого
(магістерського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні
плани денної та заочної форми навчання до них;

8. освітньо-професійну програму «HR-менеджмент» другого (магістерського) рівня
вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні плани денної та
заочної форми навчання до них.

2.2. Рекомендувати вченій раді університету затвердити внесення змін до
навчальних планів денної та вечірньої форми навчання освітньо-наукової програми
«Право», освітньо-наукової програми «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти.
2.3. Рекомендувати вченій раді університету закрити:



1) освітньо-професійну програму “Державні фінанси” першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти;

2) освітньо-професійну програму «Міжнародні фінанси» першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти;

3) освітньо-професійну програму “Цифровий маркетинг” першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти після завершення навчання здобувачів за нею та не
здійснювати набір вступників з 2022 року.

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

3. СЛУХАЛИ: Розгляд звітів щодо якості освіти на факультетах/інститутах та
університеті.
ВИСТУПИЛИ: ШуликЮ.В. представила зведений звіт щодо якості освіти на основні
зведених звітів заступників деканів/директорів з якості освіти. Зауважили, що у 2021
році зросла якість підготовлених проєктів освітніх програм гарантами, удосконалена
система вибору вибіркових дисциплін, зросла кількість заходів популяризації
академічної доброчесності та з випускниками і роботодавцями. Проведені зовнішні
опитування/аудити щодо академічної доброчесності та корупційних ризиків. Викладачі
збільшили кількість опублікованих статей у наукометричних базах, кількість пройдених
професійних та наукових стажувань. Відновились програми академічної мобільності.
Удосконалена анкета та система опитувань щодо якості викладання. Заступники
деканів/директорів з якості освіти відзначили, що представили свої звіти на радах
факультетів/інститутів.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома.

4. СЛУХАЛИ: Розгляд результатів моніторингу присвоєння кваліфікації магістра,
дотримання академічної доброчесності.
ВИСТУПИЛИ: Заступники деканів, директорів з питань якості освіти розповіли
про допуски до підсумкової атестації магістрів на факультетах/інститутах. Відзначили,
що зростає роль контролю за текстовими збігами в магістерських роботах. Заступники
відзначили відрахування та недопуски до підсумкової атестації за невиконання
навчального плану магістрів. На економічному факультеті одна робота не була допущена
через значний відсоток текстових збігів.
УХВАЛИЛИ:
4.1. Інформацію взяти до відома.

5. СЛУХАЛИ: Розгляд звіту та затвердження плану заходів популяризації академічної
доброчесності.
ВИСТУПИЛИ: ШуликЮ.В. представила звіт за 2021 рік та план заходів популяризації
академічної доброчесності на 2022 рік. Документи узгоджені з студсамоврядуванням.
УХВАЛИЛИ:
5.1. Затвердити звіт за 2021 рік та план на 2022 рік заходів популяризації академічної
доброчесності НаУОА.

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

6. СЛУХАЛИ: Підготовка до процедури запису здобувачами освіти на вибіркові
дисципліни наступного навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Голоюх Л.В. повідомила, що списки вибіркових дисциплін
підготовлені та передані на розгляд вченої ради університету. Розпочався етап підготовки



електронної системи до запуску. На початку наступного семестру буде сформований
єдиний графік для усіх ОП та розпочнуться презентації для здобувачів освіти.
УХВАЛИЛИ:
6.1. Інформацію взяти до відома.

7. СЛУХАЛИ: Різне.
7.1. Розгляд результатів моніторингів ринку праці за факультетами/інститутами
(заступники деканів/директора з питань якості освіти (2 інститути)).
ВИСТУПИЛИ: Конопка Н.О. та Столяр З.В. відзначили про розгляд питань
моніторингів ринку праці на інститутах.
УХВАЛИЛИ:
7.1. Інформацію взяти до відома.

7.2. Публічна інформація на веб-сайті університету (заступники деканів/директора з
питань якості освіти).
ВИСТУПИЛИ: Шулик Ю.В. відзначила, про позитивні зміни на веб-сайті
університету, проте є ОП, які потребують кращого висвітлення. Тому це питання
залишається відкритим до січня.
УХВАЛИЛИ:
7.2. Інформацію взяти до відома.

Голова комісії Юлія ШУЛИК
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