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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ПРОТОКОЛ № 1

23 серпня 2022 р.
м. Острог

Комісія з питань якості освіти

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

Порядок денний:
1. Затвердження складу Комісії (Шулик Ю.В.).

2. Затвердження плану роботи Комісії з питань якості освіти на 2022-2023 н.р.

(Шулик Ю.В.).

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

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

4. Розгляд питань щодо підготовки університету до нового навчального року

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

5. Розгляд моніторингу результатів оцінювання здобувачів вищої освіти за 2

семестр 2021-2022 н.р. (Шулик Ю.В., заступники деканів, директорів з питань якості

освіти).

6. Розгляд результатів опитування щодо якості викладання та якості реалізації

освітніх програм НаУОА (Шулик Ю.В., заступники деканів, директорів з питань якості

освіти).

7. Розгляд змін до положень НаУОА (Голоюх Л.В., Шулик Ю.В.).

8. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Затвердження складу Комісії.
ВИСТУПИЛИ:
1.1. Шулик Ю. В. поінформувала, що склад комісії не змінюється на 2022-2023 н.р. Є
потреба переобрати секретаря комісії. Склад комісії на 2022-2023 навчальний рік:
Голова комісії: Шулик Юлія Віталіївна, помічник ректора зі стратегічного розвитку
та забезпечення якості освіти.
Члени комісії:
заступник директора Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського
з питань якості освіти - Дробуш Ірина Вікторівна;
заступник декана економічного факультету з питань якості освіти – Козак Людмила
Василівна;
заступник декана факультету романо-германських мов з питань якості освіти - Коцюк
Леся Миколаївна;
заступник директора Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного
менеджменту з питань якості освіти - Столяр Зоя Володимирівна;
заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та
національної безпеки з питань якості освіти – Конопка Наталія Олегівна;



методист вищої категорії навчально-методичного відділу – Голоюх Леся
Володимирівна;
представник Колегії Братства спудеїв – Захарова Карина Борисівна;
помічник ректора з освітнього менеджменту – Харчук Юлія Юріївна.
1.2. Коцюк Л.М. запропонувала кандидатуру на секретаря комісії - Дробуш Ірину
Вікторівну.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Затвердити секретарем комісії з питань якості освіти на 2022–2023 н.р. Дробуш
Ірину Вікторівну.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

2. СЛУХАЛИ: Затвердження плану роботи Комісії з питань якості освіти на 2022-2023
н.р. 
ВИСТУПИЛИ:
2.1. Шулик Ю. В. нагадала, що план роботи був попередньо оприлюднений для
ознайомлення членам Комісії з питань якості освіти та запропонувала затвердити план
роботи на 2022–2023 н.р. Конопка Н.О. запропонувала до плану комісії додати зустрічі
з першокурсниками про роль комісії.
2.2. Шулик Ю.В. запропонувала проводити засідання комісії у четвер за тиждень до
засідання вченої ради НаУОА.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Затвердити план роботи Комісії з питань якості освіти на 2022–2023 н.р. з
урахуванням пропозиції щодо зустрічі з першокурсниками щодо ролі комісії.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.
2.2. Проводити засідання у четвер за тиждень до засідання вченої ради НаУОА.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

3. СЛУХАЛИ: Розгляд проєктів освітніх програм, навчальних планів, надання
рекомендацій щодо їх удосконалення.
ВИСТУПИЛИ: 
3.1. Шулик Ю.В. повідомила, що на розгляд комісії надійшло клопотання від ради НН
інституту соціально-гуманітарного менеджмент щодо розгляду:
1) ОНП “Психологія” 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) у зв'язку з прийнятим стандартом вищої освіти;
2) внесення змін до ОПП “Громадське здоров’я” другого (магістерського) рівня
вищої освіти та навчальні плани денної та заочної форми навчання до неї (введена в
дію 1.09.2021 року);
3) закриття освітньо-професійної програми “Філософія” першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти.
Зоя Володимирівна Столяр представила відповідні зміни до ОП. Зауважила, що ОПП
“Громадське здоров’я” другого (магістерського) рівня вищої освіти було вдосконалено з
стейкхолдерами для врахування ризиків та наслідків воєнного стану.

3.2. Шулик Ю.В. повідомила, що на розгляд комісії надійшло клопотання від ради НН
інституту права ім.І.Малиновського щодо розгляду:
1) навчальний план заочної форми навчання до ОПП “Право” другого
(магістерського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1.09.2022 року) у зв'язку з
прийнятим стандартом вищої освіти;
2) ОПП “Право” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та навчальні плани
денної та заочної форми навчання до неї в новій редакції (введення в дію з 1.09.2022
року) у зв'язку з прийнятим стандартом вищої освіти;



Герасимчук Олег Павлович та Дробуш Ірина Вікторівна представили нові редакції
ОП та змінені навчальні плани інституту.

УХВАЛИЛИ:
3.1. Рекомендувати вченій раді університету:
1) затвердити в новій редакції навчальний план заочної форми навчання до ОПП
“Право” другого (магістерського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1.09.2022 року)
у зв'язку з прийнятим стандартом вищої освіти;
2) закрити освітньо-професійну програму “Філософія” першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.
3.2. Шулик Ю.В. виставити проєкти представлених ОП на сайт університету для
публічного обговорення:
1) ОНП “Психологія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
2) ОПП “Громадське здоров’я” другого (магістерського) рівня вищої освіти зі
змінами (введена в дію 1.09.2021 року);
3) ОПП “Право” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (введення в дію з
1.09.2022 року).
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

4. СЛУХАЛИ: Розгляд питань щодо підготовки університету до нового навчального
року.
ВИСТУПИЛИ:
4.1. Голоюх Л.В. поінформувала, що у зв’язку з особливостями вступної кампанії цього
року навчання різних курсів починатиметься в різний час. З 1 вересня розпочинається
навчання 2-4 курсів та 2 курсу магістратури в онлайн режимі. З 12 вересня на навчання
вийде 1 курс в режимі офлайн. З 1 жовтня на навчання виходить 1 курс магістратури.
Інші курси залежно від можливостей будуть виходити на офлайн навчання по черзі.
Вибіркові дисципліни загального циклу закріплені в розкладі у вівторок та четвер.
Шулик Ю.В. нагадала про потребу оновлення в системі мудл програм та матеріалів
навчальних дисциплін.
УХВАЛИЛИ:
4.1. Інформацію взяти до уваги.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

5. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу результатів оцінювання здобувачів вищої освіти за
2 семестр 2021-2022 н.р.
ВИСТУПИЛИ:
5.1. Шулик Ю. В. ознайомила присутніх із результатами літньої сесії. Відзначила, що
цьогоріч були проблеми окремих здобувачів у складанні сесії у зв’язку з воєнними
діями, перебуванням за кордоном. Важливо взяти під контроль ліквідацією
заборгованостей цих студентів до 1 вересня.
УХВАЛИЛИ:
5.1. Деканатам посилити контроль за ліквідацією заборгованостей здобувачів освіти до
1 вересня.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

6. СЛУХАЛИ: Розгляд результатів опитування щодо якості викладання  та якості
реалізації освітніх програм НаУОА.
ВИСТУПИЛИ:



6.1. Шулик Ю.В. поінформувала про результати опитувань. Дані щодо результатів
опитування про якість реалізації ОП надіслані гарантам, завідувачам кафедр,
деканам/директорам та їх заступникам з питань якості освіти. Дані щодо результатів
опитування якості викладання надіслані завкафедрам, деканам/директорам. Усі дані
надані ректорові та проректору з науково-педагогічної роботи. Залишається питання
щодо активності проходження опитувань. Запропонувала долучити
студсамоврядування до популяризації опитувань, а також залучити тьюторів на
допомогу першокурсникам в роботі з системою. Конопка Н.О. запропонувала
проводити збори факультетів/інститутів, просити викладачів нагадувати за важливість
проходження опитувань. Шулик Ю.В. нагадала про світовий досвід та вибірку в 10%
від студентів в закордонних університетах. Козак Л.В. відзначила достатність вибірки
та різноманітність опитувань в університеті щодо організації навчання. Рекомендувала
поглибити маркетингові дослідження зовнішнього середовища.
УХВАЛИЛИ:
6.1. Інформацію взяти до уваги. На засіданнях кафедр обговорити результати опитувань
щодо якості викладання та якості реалізації освітніх програм.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

7. СЛУХАЛИ: Розгляд змін до положень НаУОА.
ВИСТУПИЛИ:
7.1. Голоюх Л.В. представила зміни в нормативних документах університету, у зв'язку
зі зміною нормативної бази, прийняттям нових стандартів спеціальностей,
рекомендаціями експертних груп:
1. Порядок проведення запису на вибіркові дисципліни, оформлення результатів
запису та формування штатного розпису професорсько-викладацького складу
Національного університету “Острозька академія”
2. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в Національному
університеті “Острозька академія” в умовах запровадження воєнного стану(окремі
аспекти)
3. Інструкція щодо складання розкладу занять у НаУОА
4. Положення про навчально-методичне забезпечення
5. Порядок визнання результатів, здобутих шляхом неформальної та/або
інформальної освіти, у Національному університеті “Острозька академія”
6. Положення про організацію освітнього процесу

Відзначила зміни та їх потребу прийняття.

7.2. Шулик Ю.В. представила Порядок проведення моніторингу освітнього
середовища Національного університету «Острозька академія» у 2022 році. У зв’язку з
воєнним станом моніторинг з весни перенесено на осінь, тому було внесено зміни до
дат, а також додано опитування для першокурсників.
7.3. Шулик Ю.В. представила до обговорення Положення про систему рейтингування
професорсько-викладацького складу, кафедр, факультетів/інститутів. Положення
замінить діюче восени 2022 року після обговорення в університеті. Столяр З.В.
запропонувала додати до пунктів рейтингування пункти щодо організації заходів в
НаУОА. Козак Л.В. запропонувала назвати категорії для рейтингування викладачів:
викладач та дослідник.
УХВАЛИЛИ:
7.1. Інформацію взяти до відома.
7.2. Голоюх Л.В. та Шулик Ю.В. передати документацію до затвердження на вчену
раду університету.
7.3. Шулик Ю.В. внести пропоновані рекомендації членів комісії та дати на розгляд
викладачам університету.



Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

8. СЛУХАЛИ: Різне.

ВИСТУПИЛИ:

8.1. Шулик Ю.В. поінформувала присутніх, що завершується підготовка до

проходження акредитацій у 2022-2023 н.р. З вересня розпочинається підготовка до

акредитацій 2023-2024 н.р., оскільки наступного року матимемо багато акредитацій

ОП.

8.2. Шулик Ю.В. поінформувала, що згідно із Концепцією викладання іноземних мов в

університеті заплановані ректорські зрізи з англійської мови для груп, які забезпечує

кафедра міжнародної мовної комунікації у кінці 2022-2023 н.р.

УХВАЛИЛИ:

8.1. Інформацію взяти до уваги.

Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Голова комісії Юлія ШУЛИК

Секретар Ірина ДРОБУШ

Електронний підпис 
Signy (https://my.signy.online) 
ФІЗИЧНА ОСОБА 
ДРОБУШ ІРИНА 
ВІКТОРІВНА 
ЄДРПОУ/ІПН: 2820708649 
Дата: 02.09.2022 11:04

Електронний підпис 
Signy (https://my.signy.online) 
ДО НУОА 
ШУЛИК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 
Посада:ПОМІЧНИК РЕКТОРА 
ЄДРПОУ/ІПН: 22554101 
Дата: 02.09.2022 11:13



Інформація про підписи електронного документа Протокол 1 від 23.08.2022.docx – копія
Дата створення: 02.09.2022 11:04
Список файлів документа: 

1. Протокол 1 від 23.08.2022.docx – копія.docx

Власник документу
Інформація про підпис №1: 

Signy (https://my.signy.online)
Підпис накладено 2 Вересня 2022 року в 11:04
Підписант:
ФІЗИЧНА ОСОБА
ДРОБУШ ІРИНА ВІКТОРІВНА
Код юридичної особи в ЄДР: 2820708649
Серійний номер сертифіката: 2B6C7DF9A3891DA104000000E9AEC6005D747B03
Видавець сертифіката: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Час перевірки КЕП/ЕЦП: 02.09.2022 11:04
Термін дії сертифіката: Сертифікат діє з 24.06.2022 20:23:28 до 24.06.2023 23:59:59

Підпис перевірено у сервісі Signy (https://my.signy.online):Протокол 1 від 23.08.2022.docx – копія

Отримувач документу
Інформація про підпис №2: 

Signy (https://my.signy.online)
Підпис накладено 2 Вересня 2022 року в 11:13
Підписант:
ДО НУОА
ШУЛИК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА, посада: ПОМІЧНИК РЕКТОРА
Код юридичної особи в ЄДР: 22554101
Серійний номер сертифіката: 2B6C7DF9A3891DA10400000044C7CF0026479303
Видавець сертифіката: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Час перевірки КЕП/ЕЦП: 02.09.2022 11:13
Термін дії сертифіката: Сертифікат діє з 15.08.2022 11:44:23 до 15.08.2023 23:59:59
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