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План роботи 

Комісії з питань якості освіти 
Національного університету «Острозька академія» 

на 2020-2021 н.р. 
 

Питання для розгляду Період виконання 

Статус  

виконання 

Розгляд питань щодо підготовки університету 
до нового навчального року 

Серпень 2020 року 

 

Розгляд моніторингу результатів оцінювання 
здобувачів вищої освіти за 2 семестр 2019-2020 
н.р. 

Серпень 2020 року 

 

Розгляд результатів опитування щодо якості 
викладання  за 2 семестр 2019-2020 н.р. та 
якості реалізації освітніх програм НаУОА 

Серпень 2020 року 

 

Розгляд питань дотримання академічної 
доброчесності 

Вересень 2020 року 
  

Розгляд моніторингу забезпечення публічності 
інформації щодо організації освітнього процесу 
НаУОА 

Вересень 2020 року 

 

Розгляд можливостей розширення вибору 
студентами вибіркових дисциплін на 
наступний навчальний рік 

Жовтень 2020 року 

 

Розгляд стану матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення освітнього 
процесу та його відповідність освітнім 
програмам  

Листопад 2020 

 

Розгляд залучення роботодавців до реалізації 
та покращення освітніх програм 

Листопад 2020 
 

Розгляд звітів щодо якості освіти на 
факультетах/інституті та університеті 

Грудень 2020 року 
 

Розгляд результатів моніторингу присвоєння 

кваліфікації магістра, дотримання академічної 
доброчесності 

Грудень 2020 року 

  

Розгляд моніторингу результатів оцінювання 

здобувачів вищої освіти  

Січень 2021 року 
 

Розгляд результатів опитування щодо якості 
викладання  за 1 семестр 2020-2021 н.р. та 

якості реалізації освітніх програм НаУОА 

Січень 2021 року 

 

Ініціювання розгляду змін освітніх програм, 
навчальних планів, робочих програм, програм 

практик 

Січень 2021 року 

 



Розгляд моніторингу вибору вибіркових 
дисциплін 

Лютий-березень 
2021 року   

Розгляд проектів освітніх програм, навчальних 
планів, надання рекомендацій щодо їх 
удосконалення 

Лютий – квітень 
2021 року 

  

Розгляд результатів моніторингу якості вищої 
освіти в НаУОА 

Червень 2021 року 
 

Розгляд моніторингів присвоєння кваліфікації 
бакалавра, дотримання академічної 
доброчесності 

Червень 2021 року 

 

Аналіз підсумків реалізації освітніх програм, 
навчальних планів 

Червень 2021 року 
 

Вивчення вимог законодавства у сфері якості, 

міжнародний досвід застосування систем 
управління якістю на інституційному рівні 

упродовж року 

 

Розгляд проектів внутрішньої документації, 
яка впливає на освітню діяльність та якість 
вищої освіти 

упродовж року 

  

Розгляд заяв, скарг, рекомендацій здобувачів 
вищої освіти, студентського самоврядування, 

науково-педагогічних працівників, 
роботодавців, випускників щодо порушення 
академічної доброчесності, вдосконалення 
освітнього процесу, підвищення якості освіти в 

університеті 

упродовж року 

 
 

 

 
Голова комісії з питань якості освіти       Ю.В. Шулик 

 
 


