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К.Б.
Відсутні: Шулик Ю.В., Харчук Ю.Ю.

Порядок денний:
1. Заміна головуючого на засіданні комісії з питань якості освіти (Дробуш І.В).
2. Підготовка до процедури запису здобувачами освіти на вибіркові дисципліни
наступного навчального року (Голоюх Л.В., заступники деканів/директорів з питань
якості освіти).
3. Інформаційні зустрічі щодо забезпечення якості освіти та ролі комісії з питань
якості освіти (для студентів 1 курсу бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти
очної та заочної форми навчання) (заступники деканів/директорів з питань якості освіти,
Голоюх Л.В.).
4. Розгляд залучення роботодавців до реалізації та покращення освітніх програм
(заступники деканів/директорів з питань якості освіти, Голоюх Л.В.).
5. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Заміна головуючого на засіданні комісії з питань якості освіти.
ВИСТУПИЛИ: 
1.1. Дробуш І.В. повідомила, що у зв’язку із перебуванням голови комісії з питань якості
освіти Шулик Ю.В. на лікарняному, необхідно обрати головуючого на засіданні та
висунула кандидатуру на заміну - методиста вищої категорії Голоюх Л.В.

УХВАЛИЛИ:
1.1. Обрати головуючого на засіданні комісії з питань якості освіти методиста вищої
категорії Голоюх Л.В.
Голосували: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0.

2. СЛУХАЛИ: Підготовка до процедури запису здобувачами освіти на вибіркові
дисципліни наступного навчального року.
ВИСТУПИЛИ:
2.1. Голоюх Л.В. Про підготовку до процедури запису здобувачами освіти на вибіркові
дисципліни наступного навчального року. Нагадала про формування списків вибіркових
дисциплін кафедрами та їх обговорення викладачами та здобувачами освітніх послуг на
засіданнях кафедр та зустрічах зі студентами. Для кафедр буде надіслано графік
підготовки переліку вибіркових дисциплін для затвердження на вченій раді університету.
2.2. Заступники деканів/директорів (Дробуш І.В., Козак Л.В., Конопка Н.О., Коцюк
Л.М., Столяр З.В.) повідомили про стан підготовки переліків дисциплін за вибором на
факультетах/інститутах. Козак Л.В. наголосила, що має бути врахована і кадрова
відповідність викладача тій навчальній дисципліні, яку він пропонує.
2.3. Захарова К.Б. зазначила, що при формуванні переліків вибіркових дисциплін
викладачами необхідно залучати здобувачів вищої освіти з метою врахування їх



професійних інтересів, навчально-наукових потреб та сучасних тенденцій ринку праці.
Також відзначила позитивні відгуки здобувачів освіти щодо широкого переліку
дисциплін та можливості вибрати дисципліни за вподобаннями.

УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію взяти до відома.
2.2. Рекомендувати гарантам ОПП при формуванні списків вибіркових дисциплін
враховувати навчально-наукові та професійні потреби здобувачів вищої освіти, та
кадрову відповідність викладачів.

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

3. СЛУХАЛИ: Інформаційні зустрічі щодо забезпечення якості освіти та ролі комісії з
питань якості освіти (для студентів 1 курсу бакалаврського та магістерського рівня вищої
освіти очної та заочної форми навчання).
ВИСТУПИЛИ:
3.1. Голоюх Л.В. нагадала, що 10-13 жовтня 2022 року був проведений тиждень
академічної доброчесності. В рамках якого був проведений семінар для першокурсників
“Академічна доброчесність в НаУОА” та методичні семінари для магістрантів про
написання магістерських робіт.
3.2. Заступники деканів/директорів з питань якості освіти (Дробуш І.В., Козак Л.В.,
Конопка Н.О., Коцюк Л.М., Столяр З.В.) повідомили про стан проведення
інформаційних зустрічей щодо якості освіти та ролі комісії з питань якості освіти.
Дробуш І.В. проінформувала, що студенти Інституту ознайомлені із Кодексом
академічної доброчесності НаУОА та процедурою розгляду академічної доброчесності.
Столяр З.В. наголосила, що кожен викладач на першому занятті з курсу має
ознайомлювати здобувачів вищої освіти із робочою програмою, та наголосити на
необхідності дотримання принципів академічної доброчесності.Коцюк Л.М. зазначила,
що на засіданнях старостатів факультет РГМ також нагадує про питання якості освіти та
ролі комісії з питань якості освіти, особливо під час заліково-екзаменаційних сесій.
3.3. Захарова К.Б. відзначила, що студентська комісія з питань якості освіти та
академічної доброчесності буде оновлена у зв'язку з виборами до студентського
самоврядування. Тому важливо буде провести семінар для студентів зі
студсамоврядування щодо ролі комісії у забезпечення якості освіти у НаУОА.

УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію взяти до відома.
2.2. Провести семінар для студсамоврядування щодо забезпечення якості освіти та ролі
комісії з питань якості освіти.

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

4. СЛУХАЛИ: Розгляд залучення роботодавців до реалізації та покращення освітніх
програм (заступники деканів/директорів з питань якості освіти, Голоюх Л.В.).
ВИСТУПИЛИ:
4.1. Заступники деканів/директорів з питань якості освіти (Дробуш І.В., Козак Л.В.,
Конопка Н.О., Коцюк Л.М., Столяр З.В.) представили аналіз стану залучення
роботодавців до реалізації та покращення освітніх програм на факультетах/інститутах та
представили різноманіття практик такої роботи (залучення роботодавців до прочитання
лекцій, роботи наукових гуртків, проведення презентацій для випускних курсів щодо
подальшого працевлаштування, участь у засіданнях кафедр у питаннях обговорення
освітніх програм, проходження практик в індустрії).



4.2. Голоюх Л.В. наголосила про відповідальність гарантів освітніх програм щодо
залучення роботодавців на усіх етапах функціонування освітньої програми як
стейкхолдерів. У разі виникнення проблем із такою роботою можливим є залучення
керівника відділу роботи зі студентами та випускниками, яка координує
загальноуніверситетські заходи.

УХВАЛИЛИ:
4.1. Інформацію взяти до відома.
4.2. Покращити залучення роботодавців до навчального процесу окремих
факультетів/інститутів, зокрема, використовуючи загальноуніверситетський ресурс.

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

5. СЛУХАЛИ: Різне
ВИСТУПИЛИ:
5.1. ГолоюхЛ.В. про моніторинг освітнього середовища (планування проведення фокус-
груп). Зазначила, що до 28 жовтня триває етап анкетування, до цього ж дедлайну мають
бути сформовані групи інтерв’юверів, з метою їх подальшого навчання та наголосила на
необхідності активізації заступників деканів/директорів з питань якості освіти щодо
формування цих груп. До 08 листопада має бути сформований графік проведення фокус-
груп та розміщений на сайті університету.
5.1.1. Конопка Н.О. зауважила, що важливо, щоб була використана вибірка для
формування фокус-груп.
5.1.2. Захарова К.Б. зазначила, що до групи інтерв’юверів будуть долучені і
представники органів студентського самоврядування, вибори щодо обрання яких
нещодавно відбулися.
5.1.3. Столяр З.В. наголосила, що варто відділу роботи зі студентами та випускниками
розповсюдити інформацію про анкетування випускників у групі університету для
випускників.

УХВАЛИЛИ:
5.1. Інформацію взяти до відома.
5.2. Встановити дедлайн до подання інформації заступників деканів/директорів з питань
якості освіти щодо груп інтерв’юверів до 28 жовтня 2022 р.
5.3. Помічнику ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти
сформувати графік фокус груп та розмістити на сайті університету до 08 листопада 2022
р.

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

6. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ:
6.1. Голоюх Л.В. проінформувала присутніх що на розгляд комісії надійшло клопотання
від ради НН інституту соціально-гуманітарного менеджменту щодо розгляду ОНП
“Релігієзнавство” 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.

УХВАЛИЛИ:
6.1. Виставити проєкт представленої ОНП “Релігієзнавство” третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти на сайт університету для публічного обговорення.



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

6.2. Голоюх Л.В. проінформувала присутніх про підготовку до проходження акредитацій
на 2023-2024 н.р. Нагадала заступникам деканів/директорів з питань якості освіти, до 21
жовтня 2022 року потрібно повідомити, які ОП мають йти на акредитацію.
УХВАЛИЛИ:
6.2. Інформацію взяти до відома.

ВИСТУПИЛИ:
6.3. Голоюх Л.В. проінформувала про план засідання комісії з питань якості освіти, яке
відбудеться 17 листопада 2022 року.
УХВАЛИЛИ:
6.3. Інформацію взяти до відома.

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