
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

17 березня 2020 р.                        м. Острог (онлайн)                                                               № 8 

 

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., Іванчук Н. В. 

Відсутні: Зновяк В. В. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд проектів освітніх програм, навчальних планів, надання рекомендацій щодо їх 

удосконалення. 

2. Розгляд моніторингу вибору вибіркових дисциплін. 

3. Проведення моніторингу середовища НаУОА.  

4. Різне: організація дистанційного навчання.  

 

СЛУХАЛИ: Розгляд проектів освітніх програм, навчальних планів, надання 

рекомендацій щодо їх удосконалення. 

1. ВИСТУПИЛИ:  

1.1. Шулик Ю. В. ознайомила присутніх з клопотаннями груп забезпечення, 

проектами освітніх програм та навчальних планів. 

1.2. СЛУХАЛИ: Клопотання групи забезпечення спеціальності 052 Політології щодо 

затвердження  

- освітньо-професійної програми «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2020 року), навчальний план денної та 

заочної форми навчання до неї;  

- освітньо-наукової програми «Політологія» третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2020 року), навчальний план до 

неї. 

УХВАЛИЛИ: Розмістити проекти освітніх програм на веб-сайті університету для 

оприлюднення та збору рекомендацій стейкхолдерів. 

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

 

1.3. СЛУХАЛИ: Клопотання групи забезпечення спеціальності 256 Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) щодо затвердження 

освітньо-професійної програми «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та 

видами діяльності)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в новій редакції (вводиться 

в дію з 1 вересня 2020 року). 

УХВАЛИЛИ: Розмістити проект освітньої програми на веб-сайті університету для 

оприлюднення та збору рекомендацій стейкхолдерів. 

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

 

1.4. СЛУХАЛИ: Клопотання групи забезпечення спеціальності 035 Філологія щодо 

затвердження  

- освітньо-професійної програми «Українська мова та література» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 

2020 року), навчальний план денної та заочної форми навчання до неї; 

- освітньо-професійної програми «Літературна творчість» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, навчальний план денної форми навчання до неї; 



- освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в 

новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2020 року), навчальний план денної та 

заочної форми навчання до неї; 

УХВАЛИЛИ:  

1. Розмістити проекти освітніх програм на веб-сайті університету для оприлюднення 

та збору рекомендацій стейкхолдерів. 

2. До засідання комісії 21.04.2020 року виправити шифри дисциплін в освітніх 

програмах «Українська мова та література», «Літературна творчість». 

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

 

1.5. СЛУХАЛИ: Клопотання групи забезпечення спеціальності 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії щодо затвердження  

- освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 

2020 року), навчальний план денної та заочної форми навчання до неї; 

- освітньо-професійної програми «Країнознавство» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2020 року), навчальний 

план денної форми навчання до неї; 

УХВАЛИЛИ:  

1. Розмістити проекти освітніх програм на веб-сайті університету для оприлюднення 

та збору рекомендацій стейкхолдерів. 

2. До засідання комісії 21.04.2020 року виправити шифри дисциплін в освітній 

програмі «Міжнародні відносини». 

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

 

1.6. СЛУХАЛИ: Клопотання групи забезпечення спеціальності 229 Громадське 

здоров’я щодо затвердження освітньо-професійної програми «Громадське здоров’я» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2020 року). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Розмістити проект освітньої програми на веб-сайті університету для 

оприлюднення та збору рекомендацій стейкхолдерів.  

2. До засідання комісії 21.04.2020 року додати шифр до дисципліни «Біофізика». 

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

 

1.7. СЛУХАЛИ: Клопотання групи забезпечення спеціальності 032 Історія та 

археологія щодо затвердження  

- освітньо-професійної програми «Історія та археологія» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2020 року), 

навчальний план денної та заочної форми навчання до неї; 

- освітньо-професійної програми «Історія та археологія» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2020 року), 

навчальний план денної та заочної форми навчання до неї; 

- освітньо-наукової програми «Історія та археологія» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2020 року), 

навчальний план до неї. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Розмістити проекти освітніх програм на веб-сайті університету «Історія та 

археологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого 

(магістерського) рівня для оприлюднення та збору рекомендацій стейкхолдерів. 

2. До засідання комісії 21.04.2020 року виправити схему в освітній програмі «Історія 

та археологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

3. До засідання комісії 21.04.2020 року внести зміни до освітньо-наукової програми 

«Історія та археологія». 

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



 

1.8. СЛУХАЛИ: Клопотання групи забезпечення спеціальності 053 Психологія щодо 

затвердження  

- освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2020 року), навчальний 

план денної та заочної форми навчання до неї; 

- освітньо-професійної програми «Психологія креативності та інновацій» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 

2020 року), навчальний план денної та заочної форми навчання до неї; 

УХВАЛИЛИ: Розмістити проекти освітніх програм на веб-сайті університету для 

оприлюднення та збору рекомендацій стейкхолдерів. 

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

 

1.9. СЛУХАЛИ: Клопотання групи забезпечення спеціальності 013 Початкова освіта 

щодо затвердження  

- освітньо-професійної програми «Початкова освіта з поглибленим вивченням 

англійської мови» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в новій редакції 

(вводиться в дію з 1 вересня 2020 року), навчальний план денної та заочної форми 

навчання до неї. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Розмістити проект освітньої програми на веб-сайті університету для 

оприлюднення та збору рекомендацій стейкхолдерів. 

2. До засідання комісії 21.04.2020 року додати схему освітніх компонент. 

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

 

1.10. СЛУХАЛИ: Клопотання групи забезпечення спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування щодо затвердження  

- освітньо-професійної програми «Міжнародні фінанси» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2020 року), 

навчальний план денної форми навчання до неї. 

УХВАЛИЛИ: Розмістити проект освітньої програми на веб-сайті університету для 

оприлюднення та збору рекомендацій стейкхолдерів. 

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

 

1.11. СЛУХАЛИ: Клопотання групи забезпечення спеціальності 029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа щодо затвердження  

- освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в новій редакції (вводиться в дію з 1 

вересня 2020 року), навчальний план денної та заочної форми навчання до неї. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Розмістити проект освітньої програми на веб-сайті університету для 

оприлюднення та збору рекомендацій стейкхолдерів. 

2. До засідання комісії 21.04.2020 року додати шифри до нових дисциплін. 

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

 

1.11. Шулик Ю. В. повідомила, що гарант освітньо-професійної програми 

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

(бакалаврського) рівня вищої освіти Олександра Андріївна Вісич внесла правки до освітньої 

програми та до навчального плану денної форми навчання до неї.  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати вчені раді університету затвердити освітньо-

професійну програму «Українська мова та література з поглибленим вивченням англійської 

мови» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та призначити гарантом програми 

доктора філологічних наук, доцента Олександру Андріївну Вісич. 

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

 



2. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингу вибору вибіркових дисциплін. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Голоюх Л. В. повідомила, що відбувся перший етап запису здобувачів вищої 

освіти на вибіркові дисципліни. Наголосила, що є значна кількість несформованих груп та 

потреба контролю деканатами за обов’язковим записом здобувачів. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Деканатам проконтролювати обов’язковий запис здобувачами вищої освіти на 

вибіркові дисципліни. 

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

 

3. СЛУХАЛИ: Проведення моніторингу середовища НаУОА. 

ВИСТУПИЛИ:  

3.1. Харчук Ю.Ю. повідомила, що анкети для оцінки середовища готові, проте у 

зв’язку з введенням карантину є потреба змінити форму проведення опитування.  

3.2. Шулик Ю.В. наголосила, що першочерговим завданням є надіслати анкети 

випускникам та роботодавцям. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Шулик Ю.В. підготувати наказ ректора на зміну дат і форм проведення 

моніторингу.  

2. Поширити інформацію про моніторинг (відповідальні: Шулик Ю.В., Вако О., 

заступники деканів/директора з якості освіти). 

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

 

4. Різне: організація дистанційного навчання. 

ОБГОВОРИЛИ: початок дистанційного навчання в час карантину. На всіх 

факультетах активно запроваджені форми та методи дистанційного навчання. 

 

 

 

Голова комісії                                                                                 Юлія ШУЛИК 

 

Секретар                                                                                        Віталій МАКСИМЧУК 

 

 

 


