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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.

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. Особливості освітнього процесу у воєнний стан (Шулик Ю.В., Голоюх Л.В.,

заступники деканів/директора 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, проєкт представленої ОПП “Країнознавство” другого
(магістерського) рівня вищої освіти зі змінами пройшов публічне обговорення. Тому
варто рекомендувати вченій раді університету затвердити внесені зміни до освітньо-
професійної програми “Країнознавство” другого (магістерського) рівня вищої освіти та
до навчальних планів денної та заочної форми навчання до неї (зміна – в змісті
кваліфікаційного екзамену) (введена в дію з 1.09.2020 року).
1.2. Шулик Ю.В. повідомила, що на розгляд комісії надійшло клопотання від ради НН
інституту міжнародних відносин та національної безпеки щодо розгляду ОП в новій
редакції: ОПП “Міжнародні відносини” другого (магістерського) рівня вищої освіти та
навчальні плани денної та заочної форми навчання до неї (введення в дію з 1.09.2022
року); ОПП “Міжнародні відносини” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та
навчальний план денної та форми навчання до неї (введення в дію з 1.09.2022 року),
ОП “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)”
другого (магістерського) рівня вищої освіти та навчальні плани денної та заочної
форми навчання до неї (введення в дію з 1.09.2022 року).
УХВАЛИЛИ:
1.1. Рекомендувати вченій раді університету затвердити внесені зміни до освітньо-
професійної програми “Країнознавство” другого (магістерського) рівня вищої освіти та
до навчальних планів денної та заочної форми навчання до неї.
1.2. Шулик Ю.В. виставити проєкти представлених ОП “Міжнародні відносини”
другого (магістерського) рівня вищої освіти та першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, ОП “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами
діяльності)” другого (магістерського) рівня вищої освіти на сайт університету для
публічного обговорення.

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



2. СЛУХАЛИ: Особливості проведення освітнього процесу у воєнний стан.
ВИСТУПИЛИ: 
2.1. Шулик Ю.В. зауважила, що важливо розпочати вихід на навчання. Були проведені
зустрічі про організацію освітнього процесу з проректором з науково-педагогічної
роботи, ради факультетів/інститутів, зустріч з викладачами, тьюторами щодо
психологічної підготовки викладачів та здобувачів до навчання.
2.2. Дробуш І.В. підняла питання щодо роздруку та надсилання курсових робіт. Козак
Л.В. зауважила, що варто курсові роботі перевести в електронне збереження, зокрема,
в Moodle. Коцюк Л.М. відзначила, що в Moodle студенти завантажують неостаточні
роботи. Можна використати e-prints для цього. Шулик Ю.В. відзначила, що варто
продумати який можливий механізм збереження цих робіт в електронному вигляді.
2.3. Голоюх Л.В. поінформувала, що перший етап вибору вибіркових дисциплін
завершився. Готується другий етап до проведення.
2.4. Столяр З.В. зауважила на питанні оцінювання здобувачів освіти. Шулик Ю.В.
запропонувала викладачам відповідно до кожного предмету продумати механізми
оцінювання, проведення додаткових консультацій, опитувань тих здобувачів освіти, які
зайняті в теробороні, ЗСУ, волонтерять. Поточний рейтинг залишається. Основне
завдання – вивести здобувачів освіти на відповідні програмні результати освітніх
компонентів. Коцюк Л.М. відзначила потребу індивідуального підходу до надання
завдань та оцінювання.
2.5. Захарова К.Б. зауважила, що здобувачів турбує процедура атестації. Голоюх Л.В.
відзначила, що є ще час, разом з тим у нас є напрацьована процедура проведення
кваліфікаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт в онлайн.
2.6. Харчук Ю.Ю. відзначила, що питання, які на порядку денному МОН – проведення
вступної кампанії, робота університетів у воєнний час.
2.7. Конопка Н.О. зауважила актуальні питання щодо залучення до навчання
здобувачів та до роботи викладачів з інших ЗВО.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію взяти до відома.
2.2. Шулик Ю.В. та Голоюх Л.В. продумати можливості збору та збереження курсових
робіт здобувачів освіти в електронному вигляді.

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

3. СЛУХАЛИ: Різне.
3.1. Проведення моніторингу освітнього середовища у 2021-2022 н.р.
ВИСТУПИЛИ: Шулик Ю.В. відзначила, що відповідно до затвердженого порядку
проведення моніторингу освітнього середовища у 2021-2022 н.р. повинен проходити
етап анкетування учасників освітнього процесу. На даний час немає можливості
якісного проведення опитування. Тому є пропозиція перенести проведення
моніторингу на травень-червень 2022 року.
Коцюк Л.М. запропонувала перенести проведення моніторингу освітнього середовища
на початок наступного навчального року, оскільки це припаде на кінець навчального
року.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Рекомендувати ректорату та вчені раді університету перенести проведення
моніторингу освітнього середовища на початок жовтня 2022 року.

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: 24.03.2022 16:59

Електронний підпис 
Signy (https://my.signy.online) 
НУОА 
ШУЛИК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 
Посада:ПОМІЧНИК РЕКТОРА 
ЄДРПОУ/ІПН: 22554101 
Дата: 24.03.2022 17:04



Інформація про підписи електронного документа Протокол 8 від 18.03
Дата створення: 24.03.2022 16:58
Список файлів документа: 

1. Протокол 8 від 18.03.doc

Отримувач документу
Інформація про підпис №1: 

Signy (https://my.signy.online)
Підпис накладено 24 Березня 2022 року в 16:59
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: 24.03.2022 16:59
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 8 від 18.03

Власник документу
Інформація про підпис №2: 

Signy (https://my.signy.online)
Підпис накладено 24 Березня 2022 року в 17:04
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: 24.03.2022 17:04
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 8 від 18.03


