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Комісія з питань якості освіти

Голова – Матвійчук М.А.
Секретар – Дробуш І.В.
Присутні: Голоюх Л. В., Харчук Ю. Ю., Коцюк Л.М., Козак Л.В., Столяр З.В., Конопка
Н.О., Данилюк А.В.
Відсутні: Свиденюк І.В.
Запрошені: Пиліпака А.М.

Порядок денний:
1. Про внесення змін до складу комісії з питань якості освіти (Матвійчук М.А.).

2. Розгляд звітів щодо якості освіти на факультетах/інститутах та університеті
(Матвійчук М.А., Голоюх Л.В., заступники деканів, директорів з питань якості
освіти).

3. Розгляд результатів моніторингу присвоєння кваліфікації магістра, дотримання
академічної доброчесності (заступники деканів, директорів з питань якості
освіти, Матвійчук М.А., Голоюх Л.В.).

4. Розгляд результатів моніторингу якості освітнього середовища в НаУОА
(Матвійчук М.А., заступники деканів, директорів з питань якості освіти).

5. Розгляд звіту та затвердження плану заходів з популяризації академічної
доброчесності (Матвійчук М.А., заступники деканів, директорів з питань якості
освіти).

6. Розгляд проєкту освітньої програми, яка пройшов публічне обговорення та
навчальних планів до неї.

7. Підготовка до процедури запису здобувачами освіти на вибіркові дисципліни
наступного навчального року (Голоюх Л.В.).

8. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до складу комісії з питань якості освіти.
ВИСТУПИЛИ: Матвійчук М.А., проінформувала присутніх, що у зв’язку із
призначенням виконуючої обов’язки Голови Братства спудеїв, склад комісії змінився.
Студенти делегували до комісії з питань якості освіти Данилюк Аліну Вікторівну.
Запропонувала вивести Свиденюка І.В. зі складу комісії та ввести до складу комісії
Данилюк А.В.
УХВАЛИЛИ:
1.1.Матвійчук М.А. внести зміни до складу комісії з питань якості освіти, підготувати
наказ ректора про внесення змін до складу комісії, та внести зміни щодо складу комісії
на веб-сайті університету.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.



2. СЛУХАЛИ: Розгляд звітів щодо якості освіти на факультетах/інститутах та
університеті.
ВИСТУПИЛИ: Матвійчук М.А. представила загальний звіт щодо якості освіти на
основні зведених звітів заступників деканів/директорів з якості освіти. Зауважила, що у
2022 році зросла якість підготовлених проєктів освітніх програм гарантами, збільшилась
кількість вибіркових дисциплін загального та професійного циклів, та удосконалена
система щодо їх вибору, зросла кількість заходів популяризації академічної
доброчесності та заходів до Днів якості-2022. Окрім того, зросла кількість заходів із
залученням випускників та роботодавців (загалом 69). Проведений моніторинг якості
освітніх послуг та освітнього середовища (опитування щодо якості викладання,
моніторинг якості освітнього середовища із проведенням 28 фокус-груп та опитування
щодо реалізації освітніх програм). Окрім того, зросла академічна мобільність серед
здобувачів вищої освіти. Заступники деканів/директорів з якості освіти зазначили,
що представили свої звіти на радах факультетів/інститутів.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ: Розгляд результатів моніторингу присвоєння кваліфікації магістра,
дотримання академічної доброчесності.
ВИСТУПИЛИ: Заступники деканів, директорів з питань якості освіти розповіли
про допуски до підсумкової атестації магістрів на факультетах/інститутах. Зазначили
про високий рівень унікальності робіт і про зростання контролю щодо текстових
запозичень. Заступники зазначили випадки відрахування та недопуски до підсумкової
атестації за невиконання навчального плану магістрів. На Навчально-науковому
інституті соціально-гуманітарного менеджменту одна студентка не була допущена через
значний відсоток текстових збігів.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома.

4. СЛУХАЛИ: Розгляд результатів моніторингу якості вищої освіти в НаУОА.
ВИСТУПИЛИ:
4.1. Матвійчук М.А. поінформувала, що відбулася робота з усіма фокус-групами:
- 20 фокус-груп зі здобувачами вищої освіти (здобувачі денної форми навчання
економічного факультету та факультету романо-германських мов, ННІ міжнародних
відносин і національної безпеки, ННІ соціально-гуманітарного менеджменту, ННІ права
ім. І. Малиновського, здобувачі вищої освіти заочної форми навчання, аспіранти);
- 2 фокус-групи зі студентського самоврядуванням НаУОА та в гуртожитках;
- 3 фокус-групи з працівниками університету (науково-педагогічні працівники,
завідувачі кафедр та декани/директори, керівники структурних підрозділів);
- 2 фокус-групи з випускниками;
- 1 фокус-група із роботодавцями.
За результатами опитувань здобувачів у моніторингу 2022 року варто звернути увагу на
такі проблемні аспекти:

1. навчально-методичне забезпечення окремих курсів в ІС Moodle;
2. опитування щодо якості викладання в ІС UMSystem;
3. комунікація зі студентами заочної форми навчання;
4. завершення навчання в умовах воєнного стану.

За результатами опитувань студентського самоврядування у моніторингу 2022 року
варто звернути увагу на:

1. посилення розуміння студентським самоврядуванням його ролі в забезпеченні
якості освіти;

2. активізація участі студентського самоврядування в науковій роботі.



Рекомендації змін від працівників університету:
1. збільшити кількість заходів із міжнародними партнерами з метою

інтернаціоналізації освітньо-наукового процесу в НаУОА;
2. розширення системи функціювання електронного документообігу;
3. висвітлювати інформацію про діяльність профспілкового комітету та

оптимізувати його діяльність з урахуванням потреб, зумовлених воєнним часом;
4. організація курсу вивчення іноземної мови для науково-педагогічних

працівників;
5. продовжувати організації курсів для лаборантів;
6. оптимізувати діяльність ІС UMSystem, шляхом включення туди додаткових

модулів;
7. оптимізувати діяльність Наукової бібліотеки в умовах воєнного часу;
8. пропагувати та вдосконалювати корпоративну культуру університету.
9. започатковувати соціальні та волонтерські акції на підтримку соціально-

вразливих груп населення.
За результатами опитування роботодавців було визначено, що вони:
1. готові долучатися до заходів організованих університетом, перегляду освітніх

програм, участі в моніторингах якості освітнього середовища тощо;
2. готові долучатися в ролі спікерів, експертів-практиків на лекційні/семінарські

заняття, проводити майстер-класи в т.ч. для науково-педагогічних працівників;
3. долучатися до Днів кар’єри в НаУОА.

Було визначено такі потреби від випускників:
1. розвиток критичного мислення та швидкого перефокусування в умовах

соціально-економічних невизначеностей спричинених реаліями воєнного часу;
2. високий рівень англійської мови (В2 і вище).

Заступники деканів, директорів з питань якості освіти проаналізували результати
моніторингу (анкетувань та роботи фокус-груп) в розрізі їхніх факультетів/інститутів.
УХВАЛИЛИ:
4.1. За результатами моніторингу якості вищої освіти в НаУОА визначити такі основні
напрями дій:

1. покращити навчально-методичне забезпечення окремих курсів в ІС Moodle з
метою забезпечення можливості здобувачам вищої освіти працювати в асинхронному
форматі.

2. удосконалити систему опитування щодо якості викладання в ІС UMSystem;
3. провести тренінги для студентського самоврядування щодо його ролі у

забезпеченні якості освіти;
4. покращити комунікацію з роботодавцями та випускниками з урахуванням реалій

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

5. СЛУХАЛИ: Розгляд звіту та затвердження плану заходів популяризації академічної
доброчесності.
ВИСТУПИЛИ: Матвійчук М. А. представила звіт за 2022 рік та план заходів
популяризації академічної доброчесності на 2023 рік. Документи узгоджені зі
студентським самоврядуванням.
УХВАЛИЛИ:
5.1. Затвердити звіт за 2022 рік та план на 2023 рік заходів популяризації академічної
доброчесності НаУОА.
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.

6. СЛУХАЛИ: Розгляд проєкту освітньої програми, яка пройшла публічне обговорення
та навчальних планів до неї.



ВИСТУПИЛИ: Матвійчук М. А. повідомила, що проєкт представленої ОПП
«Українська філологія: літературні та мовнокомунікативні студії» другого
(магістерського) рівня вищої освіти пройшов публічне обговорення. Тому варто
рекомендувати вченій раді університету затвердити освітньо-професійну програму
«Українська філологія: літературні та мовнокомунікативні студії» другого
(магістерського) рівня вищої освіти та навчальні плани до неї (введення в дію з
01.09.2023 року).
УХВАЛИЛИ:
6.1. Рекомендувати вченій раді університету затвердити освітньо-професійну програму
«Українська філологія: літературні та мовнокомунікативні студії» другого
(магістерського) рівня вищої освіти та навчальні плани до неї (введення в дію з
01.09.2023 року).
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.

7. СЛУХАЛИ: Підготовка до процедури запису здобувачами освіти на вибіркові
дисципліни наступного навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Голоюх Л. В. повідомила, що списки вибіркових дисциплін
підготовлені та передані на розгляд вченої ради університету. Розпочався етап підготовки
електронної системи до запуску. На початку наступного семестру буде сформований
єдиний графік для усіх ОП та розпочнуться презентації для здобувачів освіти.
УХВАЛИЛИ:
7.1. Інформацію взяти до відома.

8. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: Матвійчук М.А. проінформувала присутніх, що наступне засідання
комісії відбудеться 19.01.2023 року та оголосила порядок денний.
УХВАЛИЛИ:
8.1. Інформацію взяти до відома.

Голова комісії Марія МАТВІЙЧУК

Секретар Ірина ДРОБУШ
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