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Комісія з питань якості освіти

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

Порядок денний:
1. Розгляд моніторингу вибору вибіркових дисциплін.
2. Розгляд проєктів освітніх програм, навчальних планів, надання рекомендацій

щодо їх удосконалення.
3. Особливості проходження іноземної акредитації.
4. Різне

1. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу вибору вибіркових дисциплін.
ВИСТУПИЛИ: 
1.1. ГолоюхЛ.В. проінформувала присутніх про порядок проведення запису на вибіркові
навчальні дисципліни на 2023-2024 н.р. Наголосила, що презентація вибіркових
дисциплін для здобувачів вищої освіти загального та професійного циклів запланована з
27.02.2023 р. по 10.03.2023 р. Зустрічі відбуватимуться онлайн (рекомендована
платформа - Google Meet) та очно. Це залежить від курсів і форм навчання, які будуть на
зустрічах. Матвійчук М.А. наголосила на важливості оперативної роботи щодо
планування графіку презентацій вибіркових дисциплін на факультетах/інститутах, та
оприлюднення інформації на офіційному сайті університету у вкладці “Вибіркові
дисципліни”. Зазначила, що здобувачам освіти надійдуть листи з детальною
інформацією про вибір дисциплін на корпоративні скриньки. Важливо, щоб заступники
деканів/директорів з питань якості освіти проконтролювали хід презентацій вибіркових
дисциплін на факультетах/інститутах.
УХВАЛИЛИ: 1.1. Інформацію взяти до відома.
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.

2. СЛУХАЛИ: Розгляд проєктів освітніх програм та змін до них, навчальних планів.
ВИСТУПИЛИ: 
2.1. Матвійчук М.А. ознайомила присутніх із проєктами внесення змін до освітніх
програм та навчальних планів (відповідно до клопотань ради факультету романо-
германських мов) зокрема:
- освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035
Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська, навчальні плани денної та заочної форм навчання до неї (введення в
дію з 1 вересня 2020 року);
- освітньо-професійна програми «Англійська та друга іноземна (німецька/французька)
мови. Література. Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності
035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська, навчальні плани денної та заочної форм навчання до неї (введення в
дію з 1 вересня 2020 року).



2.2. Матвійчук М.А. зазначила, що від факультету романо-германських мов надійшло
клопотання щодо закриття освітньо-професійної програми «Германські мови та
літератури (переклад включно), перша - англійська» другого (магістерського) рівня
вищої освіти у зв’язку із тим, що на освітньо-професійну програму не було оголошено
набору 2022 р., та відсутністю здобувачів на ній.
УХВАЛИЛИ: 2.1. Оприлюднити проєкти внесення змін до таких освітньо-професійних
програм на веб-сайті університету для збору рекомендацій від стейкхолдерів:
- освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (введення в дію з 1
вересня 2020 року);
- освітньо-професійна програми «Англійська та друга іноземна (німецька/французька)
мови. Література. Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (введення в
дію з 1 вересня 2020 року).
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.
2.2. Рекомендувати вченій раді університету закрити ОПП «Германські мови та
літератури (переклад включно), перша - англійська» другого (магістерського) рівня
вищої освіти.
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.

3. СЛУХАЛИ: Особливості проходження іноземної акредитації.
ВИСТУПИЛИ: Матвійчук М.А. представила процедуру, вимоги, можливості,
переваги та виклики проходження іноземної акредитації. Визначила напрями
вдосконалення управління та плани заходів для підготовки до них.
УХВАЛИЛИ: 3.1. Інформацію взяти до відома.
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.

4. СЛУХАЛИ: Різне.
4.1. Про змістове наповнення навчальних дисциплін в ІС Moodle.
ВИСТУПИЛИ:
4.1.1. Матвійчук М.А. зазначила, що покращення змістового наповнення окремих
навчальних дисциплін в ІС Moodle, по яких були зауваження - здійснено.
УХВАЛИЛИ: 4.1. Інформацію взяти до відома.
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.
4.2. Про підготовку до брейн-рингу з академічної доброчесності.
4.2.1. Матвійчук М.А. проінформувала, що розпочата підготовка до проведення
інтелектуально-правового брейн-рингу з академічної доброчесності, проведення якого
заплановано на березень 2023 р.
4.2.2. Данилюк А.В. відзначила позитивно, що представники студентської комісії з
питань якості беруть активну участь у підготовці заходу, та його офлайн-формат.
УХВАЛИЛИ: 4.2. Інформацію взяти до відома.
Голосували: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Голова комісії Марія МАТВІЙЧУК

Секретар Ірина ДРОБУШ
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