
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ПРОТОКОЛ

22 вересня 2022 р. м. Острог № 2

Комісія з питань якості освіти

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

Порядок денний:
1. Розгляд проєктів освітніх програм, навчальних планів та змін до них (Шулик

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

2. Розгляд питань дотримання академічної доброчесності (Шулик Ю.В., Захарова

К.Б., заступники деканів/директорів з питань якості освіти).

3. Розгляд моніторингу забезпечення публічності інформації щодо організації

освітнього процесу НаУОА (ШуликЮ.В., заступники деканів/директорів з питань якості

освіти).

4. Підготовка до проходження акредитацій (Шулик Ю.В., заступники

деканів/директорів з питань якості освіти).

5. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Розгляд проектів освітніх програм, навчальних планів, надання
рекомендацій щодо їх удосконалення.
ВИСТУПИЛИ: 
1.1. Шулик Ю.В. повідомила, що ОНП “Психологія” третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти, ОПП “Право” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ОПП
“Громадське здоров’я” зі змінами другого (магістерського) рівня вищої освіти (введена в
дію 1.09.2021 року) пройшли публічне обговорення та були розміщені на веб-сайті
університету.
1.2. Шулик Ю.В. повідомила, що надійшло клопотання від методиста вищої категорії
Л.В. Голоюх щодо затвердження навчальних планів підготовки за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти денної форми навчання відповідно до рішення
вченої ради від 28.05.2021 року (протокол№ 12), що введене в дію наказом ректора № 54
від 31.05.2021 року до чинних освітніх програм:

1) освітньо-професійна програма “Фінанси та бізнес-аналітика” галузі знань 07
Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та
страхування, що схвалена вченою радою НаУОА 23.12.2021 року, протокол № 5
та введена в дію наказом ректора № 135 від 24.12.2021 року;

2) освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” галузі знань 07
Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування, що
схвалена вченою радою НаУОА 24.06.2021 року, протокол № 13, уведеним в дію
наказом ректора № 62 від 25.06.2021 року;

3) освітньо-професійна програма “HR-менеджмент” галузі знань 07 Управління та
адміністрування спеціальності 073 Менеджмент, що схвалена вченою радою



НаУОА 23.12.2021 року, протокол№ 5 та введена в дію наказом ректора№ 135 від
24.12.2021 року;

4) освітньо-професійна програма “Менеджмент продажів і логістика” галузі знань
07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент що схвалена
вченою радою НаУОА 23.12.2021 року, протокол № 5 та введена в дію наказом
ректора № 135 від 24.12.2021 року;

5) освітньо-професійна програма “Міжнародні відносини” галузі знань 29
Міжнародні відносини спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії, що схвалена вченою радою НаУОА 27.04.2022
року, протокол № 11, уведена в дію наказом ректора № 31 від 29.04.2022 року;

6) освітньо-професійна програма “Євроатлантичні студії” галузі знань 29
Міжнародні відносини спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії, що схвалена вченою радою НаУОА 23.12.2021
року, протокол № 5 та введена в дію наказом ректора № 135 від 24.12.2021 року;

7) освітньо-професійна програма “Українська мова і література” галузі знань 03
Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська
мова та література, схвалена вченою радою НаУОА 28.05.2020 року, протокол №
13, уведена в дію наказом ректора № 61 від 01.06.2020 року.

УХВАЛИЛИ: 
1.1. Рекомендувати вченій раді університету:

1) затвердити ОНП “Психологія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти та навчальний план очної (денної/вечірньої) форми навчання до неї в новій
редакції (введення в дію з 1.09.2022 року) у зв'язку з прийнятим стандартом вищої
освіти;
2) внести зміни 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) затвердити 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;

Голосували: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0.

1.2. Рекомендувати вченій раді університету: відповідно до рішення вченої ради від
28.05.2021 року (протокол № 12), що введене в дію наказом ректора № 54 від 31.05.2021
року затвердити навчальні плани підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти денної форми навчання до чинних освітніх програм:

1) освітньо-професійна програма “Фінанси та бізнес-аналітика” галузі знань 07
Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та
страхування, що схвалена вченою радою НаУОА 23.12.2021 року, протокол № 5
та введена в дію наказом ректора № 135 від 24.12.2021 року;

2) освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” галузі знань 07
Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування, що
схвалена вченою радою НаУОА 24.06.2021 року, протокол № 13, уведеним в дію
наказом ректора № 62 від 25.06.2021 року;

3) освітньо-професійна програма “HR-менеджмент” галузі знань 07 Управління та
адміністрування спеціальності 073 Менеджмент, що схвалена вченою радою
НаУОА 23.12.2021 року, протокол№ 5 та введена в дію наказом ректора№ 135 від
24.12.2021 року;

4) освітньо-професійна програма “Менеджмент продажів і логістика” галузі знань
07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент що схвалена



вченою радою НаУОА 23.12.2021 року, протокол № 5 та введена в дію наказом
ректора № 135 від 24.12.2021 року;

5) освітньо-професійна програма “Міжнародні відносини” галузі знань 29
Міжнародні відносини спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії, що схвалена вченою радою НаУОА 27.04.2022
року, протокол № 11, уведена в дію наказом ректора № 31 від 29.04.2022 року;

6) освітньо-професійна програма “Євроатлантичні студії” галузі знань 29
Міжнародні відносини спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії, що схвалена вченою радою НаУОА 23.12.2021
року, протокол № 5 та введена в дію наказом ректора № 135 від 24.12.2021 року;

7) освітньо-професійна програма “Українська мова і література” галузі знань 03
Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська
мова та література, схвалена вченою радою НаУОА 28.05.2020 року, протокол №
13, уведена в дію наказом ректора № 61 від 01.06.2020 року.

Голосували: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0.

2. СЛУХАЛИ: Розгляд питань дотримання академічної доброчесності
ВИСТУПИЛИ:

2.1. Шулик Ю.В. нагадала про затверджений план заходів з академічної доброчесності

на 2022 рік. На жовтень запланований тиждень академічної доброчесності. Важливе

залучення студентського самоврядування до заходів. Запропонувала провести заходи 10-

14 жовтня або 17-20 жовтня, зокрема:

- Семінар для першокурсників “Академічна доброчесність в НаУОА”.

- Науковий семінар для аспірантів, молодих учених про академічну доброчесність.

- Методичні семінари для магістрантів про написання магістерських робіт.

Коцюк Л.М. запропонувала проводити заходи 10-13 жовтня, а також проводити

методичні семінари для магістрантів на факультетах/інститутах для контролю за

написанням кваліфікаційних робіт.

Шулик Ю.В. запропонувала членам комісії з питань якості освіти долучитись до

семінару для першокурсників і представити напрями роботи.

УХВАЛИЛИ:
2.1. Проводити Тиждень академічної доброчесності 10-13 жовтня відповідно до плану.

Голосували: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0.

3. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу забезпечення публічності інформації щодо
організації освітнього процесу НаУОА
ВИСТУПИЛИ: 
3.1. Шулик Ю.В. відзначила, що відповідно до вимог Державної служби якості усі
потрібні документи розміщені на сайті. Вдосконалена англійська версія сайту, зокрема,
про освітні програми та факультети/інститути. Оновлений довідник спудея. Всі освітні
програми розміщені на сайті. Проте для ННІ соціально-гуманітарного менеджменту
варто переглянути наявні описи дисциплін на сайті за кількома ОП.

УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома.
3.2. Розглянути питання розміщених описів дисциплін на сайті на засіданні у жовтні.
Голосували: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0.



4. СЛУХАЛИ: Підготовка до проходження акредитацій
ВИСТУПИЛИ:
4.1. Шулик Ю.В. поінформувала, що завершується підготовка до проходження
акредитацій у 2022-2023 н.р. Оскільки на наступний навчальний рік в НаУОА планується
значна кількість акредитацій, тому розроблений план підготовки до проходження
акредитацій на 2023-2024 н.р. Запропонувала провести 5 жовтня тренінг для гарантів
ОП, завкафедр, заступників з питань якості освіти та розглянути можливості
проходження акредитацій ОНП.
УХВАЛИЛИ:
4.1. Інформацію взяти до уваги.
4.2. Затвердити план підготовки до акредитацій на 2023-2024 н.р.
Голосували: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Голова комісії Юлія ШУЛИК

Секретар Ірина ДРОБУШ
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