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Комісія з питань якості освіти 

 

Голова – Шулик Ю. В.  

Секретар – Максимчук В. В.  

Присутні: Дробуш І. В., Сахнюк О. С., Коцюк Л. М., Голоюх Л. В., Харчук Ю. Ю., 

Мозоль М. Л. 

Відсутні: Зновяк В. В., Іванчук Н. В. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд пропозицій змін до формування навчальних планів. 

2. Організація вибору вибіркових дисциплін. 

3. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: Розгляд пропозицій змін до формування навчальних планів. 

1. ВИСТУПИЛИ:  

1.1. Шулик Ю. В. ознайомила з пропозиціями до формування навчальних планів, які 

надійшли від катедр і факультетів / інституту, зокрема щодо зменшення кількости кредитів із 

дисципліни «Сучасні інформаційні технології», перерозподіл авдиторних годин із 

«Філософії», «Української мови за професійним спрямуванням», перейменування 

дисципліни «Історія України» на «Українське суспільство: минуле і сучасність» тощо. 

1.2. Заступники деканів факультету / директора інституту не погодилися з 

доцільністю перейменовувати дисципліну «Історія України» на «Українське суспільство: 

минуле і сучасність», оскільки нова назва має суспільствознавче, а не гуманітарне 

спрямування. 

1.3. Голоюх Л. В. запропонувала внести озвучені пропозиції до проєкту шаблону 

навчального плану першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Катедрі історії запропонувати інший варіант для перейменування дисципліни 

«Історія України». 

Голосували: за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

2. Унести пропозиції катедр і факультетів / інституту до проєкту нового шаблону 

навчального плану першого (бакалаврського) рівня вищої освіти й подати документ ученій 

раді університету для затвердження.  

Голосували: за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

2. СЛУХАЛИ: Організація вибору вибіркових дисциплін. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Шулик Ю. В. нагадала, що відповідно до п. 3 Порядку проведення запису на 

вибіркові дисципліни, оформлення результатів запису та формування штатного розпису 

професорсько-викладацького складу Національного університету “Острозька академія” 

впродовж першого та другого тижнів навчання в новому семестрі потрібно організувати 

зустрічі для ознайомлення здобувачів вищої освіти з процедурою вибору та змістовим 

наповненням вибіркових дисциплін; зауважила, що зі студентами, які перебувають на 

практиці, такі зустрічі потрібно організовувати після їхнього виходу на навчання. 

2.2. Голоюх Л. В. продемонструвала ґуґл-форму, через яку здобувачі вищої освіти 

робитимуть запис на вибіркові дисципліни; наголосила, що в разі несформованості груп (не 

менше 25 осіб або згідно зі списковим складом) студенти отримають скореговану ґуґл-

форму. 



УХВАЛИЛИ:  

1. Заступникам декана / директора з питань якості освіти проконтролювати 

організацію зустрічей та інших форм ознайомлення здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання з процедурою вибору та змістовим наповненням вибіркових дисциплін відповідно 

до узгоджених графіків. 

Голосували: за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

2. Повідомляти навчально-методичний відділ у разі зміни графіків ознайомлення або 

технічних збоїв у процесі вибору дисциплін. 

Голосували: за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

3. Різне. 

СЛУХАЛИ: Клопотання катедри української мови і літератури щодо затвердження 

освітньо-професійної програми «Українська мова та література з поглибленим вивченням 

англійської мови» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, навчальний план денної та 

заочної форми навчання до неї. Гарант освітньої програми – доктор філологічних наук, 

доцент Олександра Андріївна Вісич. 

ВИСТУПИЛИ:  

3.1. Шулик Ю. В. повідомила, що на розгляд комісії надійшла допрацьована освітня 

програма «Українська мова та література з поглибленим вивченням англійської мови» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

3.2. Коцюк Л.М. відзначила, що потребує перегляд дисциплін з теорії англійської 

мови (зокрема, у взаємозв’язку в структурній схемі), а також допрацювати особливості 

освітньої програми. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити освітньо-професійну 

програму «Українська мова та література з поглибленим вивченням англійської мови» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, навчальний план денної та заочної форми 

навчання до неї.  

2. Гаранту до засідання Вченої ради врахувати рекомендації комісії з питань 

якості освіти. 

Голосували: за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

3.3. Шулик Ю. В. представила інформацію про результати оцінювання якості 

викладання в НаУОА за 1 семестр 2019–2020 н. р. Зауважила, що на анкетування 

найактивніше відгукнулися студенти 1–2 курсів усіх факультетів, а за його результатами 

з’ясовано, що варто більше уваги приділяти поясненню критеріїв оцінювання та виставлення 

оцінок, а також переглянути зміст окремих дисциплін на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію про результати оцінювання якості викладання в НаУОА за 1 семестр 

2019–2020 н. р. взяти до уваги. 

2. Заступникам декана / директора з питань якості освіти проконтролювати 

обговорення результатів оцінювання якості викладання за 1 семестр 2019–2020 н. р. на 

засіданнях катедр. 

Голосували: за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

3.4. Шулик Ю. В. запропонувала узгодити графік зустрічей для ознайомлення 

студентів зі змінами до Кодексу академічної доброчесності Національного університету 

«Острозька академія» відповідно до Плану заходів для популяризації засад академічної 

доброчесності НаУОА на 2020 рік. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узгодити графік зустрічей для ознайомлення студентів зі змінами до Кодексу 

академічної доброчесності Національного університету «Острозька академія» відповідно до 

Плану заходів для популяризації засад академічної доброчесності НаУОА на 2020 рік. 



Голосували: за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

3.5. Харчук Ю. В. повідомила про підготовку до моніторингу зовнішнього і 

внутрішнього середовища НаУОА; зауважила, що з Інститутом соціальних досліджень 

погоджено формування вибірки студентів, науково-педагогічних працівників, випускників і 

роботодавців; найближчим часом буде розроблено чітку методику опитування. 

3.6. Коцюк Л. М. зауважила, що на катедрах сформовано бази випускників і 

роботодавців, які варто використати під час моніторингу освітнього середовища. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Катедрам і деканатам посприяти в моніторингу зовнішнього і внутрішнього 

середовища НаУОА, зокрема долучитися до формування баз випускників і роботодавців та 

поширення інформації. 

Голосували: за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова комісії                                                                                 Юлія ШУЛИК 

 

Секретар                                                                                        Віталій МАКСИМЧУК 

 

 


