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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: Вікторія Антонюк
(СГМ), Яна Курінська (МВНБ), Лілія Павленко (ГБС), Дар’я Товпик (EФ), Назар
Кирилюк (ІП).
Запрошені: проректор з навчально-виховної роботи Каламаж Р.В.

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 проектів освітніх програм, навчальних планів, надання рекомендацій щодо їх

удосконалення (Шулик Ю.В., Харчук Ю.Ю., заступники деканів, директорів з питань

якості освіти).

3. Розгляд моніторингу вибору вибіркових дисциплін (Голоюх Л.В., Шулик Ю.В.,

заступники деканів/директора з питань якості освіти).

4. Різне.

4.1. 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 про завершення роботи комісії, яка
розглядала заяву викладача щодо образи гідності іншим викладачем. Нагадала, що в
комісія працювала у складі проректора з науково-педагогічної роботи проф. Шевчука
Д.М., юрисконсульта Лотиш Т.В., голови комісії з трудових спорів Балацької О.Р.,
професіонала з антикорупційної діяльності Михальчука Б.С. Заявник забрав заяву, яка
була подана на комісію з питань якості освіти. Для врегулювання конфлікту відбулось
розширене засідання кафедри із залученням ректора університету, проректорів, комісії,
яка розглядала це питання.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію взяти до відома.

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

2. СЛУХАЛИ: Розгляд проектів освітніх програм, навчальних планів, надання
рекомендацій щодо їх удосконалення.

ВИСТУПИЛИ: 
2.1. Шулик Ю.В. повідомила, що у результаті обговорень зі стейкхолдерами було
змінено назву проєкту ОП “Менеджмент культурних проєктів” на ОП “Культурологія:
проєктна діяльність” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 034



“Культурологія” (вводиться в дію 1 вересня 2022 року), навчальні плани денної та
заочної форми до неї. Відповідно, на розгляд комісії надійшло оновлене клопотання від
ради НН інституту соціогуманітарного менеджменту.

Освітня програма була розміщена на веб-сайті університету та пройшла
обговорення. Були враховані рекомендації стейкхолдерів. Оскільки зміна відбулась лиш
у назві програми, тому варто рекомендувати вченій раді університету затвердити
освітньо-професійну програму “Культурологія: проєктна діяльність” другого
(магістерського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні
плани денної та заочної форми до неї.
2.2. Шулик Ю.В. повідомила, що на розгляд комісії надійшло клопотання від ради НН
інституту міжнародних відносин та національної безпеки щодо розгляду внесення змін
до діючої ОП “Країнознавство” другого (магістерського) рівня вищої освіти та до
навчальних планів денної та заочної форми навчання до неї (зміна – в змісті
кваліфікаційного екзамену).
УХВАЛИЛИ:
2.1. Рекомендувати вченій раді університету затвердити освітньо-професійну програму
“Культурологія: проєктна діяльність” другого (магістерського) рівня вищої освіти
(введення в дію з 1 вересня 2022 року), навчальні плани денної та заочної форми до неї.
2.2. Шулик Ю.В. виставити проєкт представленої ОП “Країнознавство” другого
(магістерського) рівня вищої освіти зі змінами на сайт університету для публічного
обговорення.

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

3. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу вибору вибіркових дисциплін.
ВИСТУПИЛИ: 
3.1. Голоюх Л.В. поінформувала, що процедура вибору вибіркових дисциплін розпочата.
Графік зустрічей зі здобувачами вищої освіти розміщений на веб-сайті університету.
Здобувачам освіти надійдуть листи з детальною інформацією про вибір дисциплін.
Важливо, щоб заступники деканів/директорів з питань якості освіти проконтролювали
хід презентацій вибіркових дисциплін на факультетах/інститутах.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома.

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

4. СЛУХАЛИ: Різне.
4.1. Публічна інформація на веб-сайті університету
ВИСТУПИЛИ: Шулик Ю.В. відзначила, що описи ОК до ОП університету здійснені.
Наступним питанням є вдосконалення англомовної версії сайту, зокрема представлення
інформації про ОП та факультети/інститути.
УХВАЛИЛИ:
4.1. Інформацію взяти до відома.

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

Голова комісії Юлія ШУЛИК

Секретар Леся КОЦЮК

Електронний підпис 
Signy (https://my.signy.online) 
ФІЗИЧНА ОСОБА 
КОЦЮК ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 
ЄДРПОУ/ІПН: 2780612160 
Дата: 23.03.2022 17:44

Електронний підпис 
Signy (https://my.signy.online) 
НУОА 
ШУЛИК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 
Посада:ПОМІЧНИК РЕКТОРА 
ЄДРПОУ/ІПН: 22554101 
Дата: 23.03.2022 17:58
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Отримувач документу
Інформація про підпис №1: 

Signy (https://my.signy.online)
Підпис накладено 23 Березня 2022 року в 17:44
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: 23.03.2022 17:44
Термін дії сертифіката: Сертифікат діє з 28.06.2021 12:19:05 до 28.06.2022 23:59:59

Підпис перевірено у сервісі Signy (https://my.signy.online):Протокол 7 від 17.02.2022

Власник документу
Інформація про підпис №2: 

Signy (https://my.signy.online)
Підпис накладено 23 Березня 2022 року в 17:58
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: 23.03.2022 17:58
Термін дії сертифіката: Сертифікат діє з 22.07.2021 23:12:40 до 22.07.2022 23:59:59

Підпис перевірено у сервісі Signy (https://my.signy.online):Протокол 7 від 17.02.2022


