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Комісія з питань якості освіти

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

Порядок денний:
1. Розгляд моніторингу результатів оцінювання здобувачів вищої освіти.
2. Розгляд результатів опитування щодо якості викладання та якості реалізації

освітніх програм НаУОА.
3. Ініціювання розгляду змін освітніх програм, навчальних планів, робочих

програм, програм практик.
4. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу результатів оцінювання здобувачів вищої освіти.
ВИСТУПИЛИ: 
1.1. Заступники деканів/директорів факультетів/інститутів зазначили результати
заліково-екзаменаційної сесії. Матвійчук М.А. наголосила на важливості здійснення
контролю за ліквідацією академічної заборгованості здобувачами згідно затвердженого
графіку.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію взяти до відома.
1.2. Заступникам деканів/директорів факультетів/інститутів здійснювати контроль за
ліквідацією академічної заборгованості здобувачами згідно затвердженого графіку.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

2. СЛУХАЛИ: Розгляд результатів опитування щодо якості викладання та якості
реалізації освітніх програм НаУОА.
ВИСТУПИЛИ: 
2.1. Матвійчук М.А. зазначила, що здобувачі вищої освіти усіх рівнів взяли участь в
опитуванні щодо якості викладання та якості реалізації освітніх програм. Результати
опитувань передані гарантам освітніх програм, завідувачам кафедр та
деканам/директорам. Наголосила на необхідності обговорити результати на засіданнях
кафедр/радах факультетів/інститутів.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію взяти до відома.
2.2. На засіданнях кафедр факультетів/інституту обговорити результати опитувань щодо
якості викладання та якості реалізації освітніх програм НаУОА, визначити сильні та
слабкі сторони у реалізації освітніх програм, та обумовити напрями удосконалення
якості викладання.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

3. СЛУХАЛИ: Ініціювання розгляду змін освітніх програм, навчальних планів, робочих
програм, програм практик.



ВИСТУПИЛИ:
3.1. Заступники деканів/директорів факультетів/інститутів поінформували про
заплановані зміни освітніх програм:
1) факультет РГМ – планують впроваджувати нові освітньо-професійні програми: ОПП
«Англійська мова, друга іноземна мова. Комп'ютерна лінгвістика» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти та ОПП «Комп'ютерна лінгвістика» другого
(магістерського) рівня вищої освіти;
2) Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту планують зміни
до ОПП «Журналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
3) Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського – зміни освітніх програм не
плануються;
4) Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки - зміни
планують зміни до ОПП «Історія та археологія» другого (магістерського) рівня вищої
освіти;
5) економічний факультет – зміни освітніх програм не плануються.
3.2. Матвійчук М.А. повідомила, що на розгляд комісії надійшло клопотання від ради
Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту щодо закриття
на вченій раді університету ОПП «Літературна творчість і художній переклад» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія».
3.3МатвійчукМ.А. зазначила, що проєкт представленої ОПП «Кіберкультура» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти пройшов публічне обговорення. Тому варто
рекомендувати вченій раді університету затвердити ОПП «Кіберкультура» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчальні плани до неї (введення в дію з
01.09.2023 року).
УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома. Радам факультетів/інститутів передати ОП на розгляд
комісії з питань якості освіти у лютому-березні 2023 року.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.
3.2. Рекомендувати вченій раді університету закрити ОПП «Літературна творчість і
художній переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035
«Філологія».
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.
3.3. Рекомендувати вченій раді університету затвердити ОПП «Кіберкультура» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчальні плани до неї (введення в дію з
01.09.2023 року).
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

4. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: Матвійчук М.А. відзначила, що є зауваження щодо змістового
наповнення окремих курсів в ІС Moodle, які читатимуться у другому семестрі 2022-2023
н.р. Заступникам деканів/директорів з питань якості освіти факультетів/інститутів взяти
це питання на посилений контроль.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. На наступному засіданні Комісії провести
черговий моніторинг ІС Moodle.
Голосували: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Голова комісії Марія МАТВІЙЧУК

Секретар Ірина ДРОБУШ
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