
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання Комісії з питань якості освіти  

13 червня 2019 року          м. Острог    № 10  

 

Голова – Шулик Ю.В.  

Секретар – Сахнюк О.С. 

 

Присутні: Максимчук В.В., Коцюк Л.М., Іванчук Н.В., Криловець В. О., Мозоль М.Л., 

Дробуш І.В., Зновяк В.В., Шевчук Д.М., Каламаж Р.В. 

Представники братства спудеїв: Валерій Мирончук - факультет Міжнародних 

відносин, Олександра Олієвська - факультет Романо-германських мов,  

Естер Матер‘ян - Гуманітарний факультет, Юлія Шелестюк - Інститут 

Права, Аліна Главацька - Економічний факультет. 

Запрошені на розгляд питання з порушення академічної доброчесності: студенти 

економічного факультету: Кондрацький Богдан, Гунькіна Євгенія, Корева 

Маргарита. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд моніторингів присвоєння кваліфікації бакалавра, дотримання академічної 

доброчесності, результатів щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти. 

2. Аналіз підсумків реалізації освітніх програм, навчальних планів. 

3. Розгляд звіту про роботу комісії з питань якості освіти на навчальний рік. 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Розгляд моніторингів присвоєння кваліфікації бакалавра, 

дотримання академічної доброчесності, результатів щорічного оцінювання здобувачів 

вищої освіти. 

1.1. ВИСТУПИЛИ: усі заступники деканів/директора підтвердили належну 

підготовку до завершення навчання бакалаврів. Сесія ще продовжується, підсумки 

про результати оцінювання здобувачів вищої освіти будуть підготовлені до вченої 

ради. 

І.В. Дробуш відзначила, що не всі правники допущені до здачі екзаменів.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до уваги.  

 

1.2. ВИСТУПИЛИ: 

Ю. В. Шулик ознайомила присутніх з поданою доповідною запискою від 

завідувача кафедри індоєвропейських мов доц. Поліщук В.Л. про порушення 

академічної доброчесності (доповідна записка від 23.05.2019 р. на ім’я проректора 

проф. Каламаж Р.В.). Студент Кондрацький Богдан мав доступ до тесту в системі 

мудл. Студент надав доповідну записку з поясненнями, що доступу не мав, лише 



зайшов в систему мудл від свого імені. Студентки Гунькіна Євгенія, Корева 

Маргарита використали пароль для перегляду тестових питань, пароль до яких мали, 

але своїм скористатись другою спробою не могли, оскільки тест вже склали. Оскільки 

результат був незадовільний, студентки знайшли можливість ознайомитись з 

питаннями. Проте викладач вчасно помітила входження в систему студента, який не 

вивчав цей предмет та закрила йому доступ до тесту. Студентки здавали екзамен 

усно, за білетами.  

Гунькіна Є. визнала, що вина лежить на них, Богдан не знав, для чого вони 

беруть його доступ в систему. 

Корева М. запевнила, що більше такого не повториться і вони цілком розуміють 

можливі наслідки. 

Іванчук Н.В. визнала застереження, що викладачі мають бути уважні і 

закривати вчасно доступ до тестування. 

Коцюк Л.М. порадила визначати чіткий час для тестувань в системі. Богдан 

також є винним, оскільки надав доступ від себе для інших. 

Каламаж Р.В. рекомендувала керівнику заочного відділення посилити контроль 

і роз’яснення для студентів  про наслідки таких дій та попередити викладачів про 

можливі випадки доступу до тестів.  

Коцюк Л.М. зауважила, що студенти і стаціонару залишають паролі, не 

виходячи з мудлу. Тому роз’яснювальну роботу варто проводити і для них. 

Іванчук Н.В. підтвердила потребу в роз’ясненні та проведені інструктажів 

перед проходження тестувань. 

Шулик Ю.В. визнала потребу в організації роботи з першим курсом щодо 

академічної доброчесності. 

Каламаж Р.В. зауважила, що варто зібратись з студбратством, переглянути 

кодекс доброчесності, визначити заходи посилення боротьби з порушеннями кодексу. 

Студенти мають знати, які заходи через порушення доброчесності на них чекають. 

Також варто визначити можливість читання курсів про академічне письмо чи додати 

модуль про академічну доброчесність в ОНД. 

Іванчук Н.В. зауважила, що на економічному факультеті це входить в програму 

навчальної та науково-дослідної практики. 

Каламаж Р.В. зазначила, що просвітницьку роботу щодо академічної 

доброчесності бере на себе, зокрема за роботу з студентським братством. 

Відповідальність за академічну доброчесність має зростати з першого по останній 

курс. Студентам варто розповідати про такі випадки та наслідки. Також з 1.09.2019 

року буде проведена робота щодо формування цінностей академічної доброчесності. 

Мирончук В. зауважив, що варто підняти ці питання на факультетах/інституті 

для обговорення з студрадами. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Інформацію взяти до уваги.  

2) Студенти Кондрацький Богдан, Гунькіна Євгенія, Корева Маргарита 

отримують попередження, мають вибачитись перед викладачем. 

3) Активізувати роботу з дотримання академічної доброчесності та підвищення її 

цінностей з 1.09.2019 (відповідальна Каламаж Р.В.) 

4) Провести зустріч з викладачами щодо застережень від таких дій студентів. 

5) Студради проведуть обговорення цих питань по факультетах/інституті. 

 



2. СЛУХАЛИ: Аналіз підсумків реалізації освітніх програм, навчальних планів. 

2.1. ВИСТУПИЛИ: усі заступники деканів/директора підтвердили, що освітні 

програми реалізовуються на належному рівні.   

Максимчук В.В. визнав, що студенти, як навчаються за індивідуальним планом 

мають зниження якості знань та робіт. Усі заступники деканів/директора 

підтвердили це. 

УХВАЛИЛИ: 

1) Інформацію взяти до уваги.  

2) Посилити контроль та різноманітність завдань для студентів, які навчаються на 

індивідуальному плані.  
 

2.2. Шулик Ю.В. відзначила, що є ще клопотання від кафедр та керівників груп 

забезпечень про вдосконалення освітніх програм та навчальних планів. 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Клопотання кафедри фінансів, обліку і аудиту щодо затвердження  в новій 

редакції (вводяться в дію з 1 вересня 2019 року) освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, освітньо-професійної програми «Міжнародні фінанси» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Державні та 

корпоративні фінанси» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у зв’язку з 

запровадженими стандартами вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити в новій редакції (вводяться в 

дію з 1 вересня 2019 року) освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська 

справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-

професійну програму «Міжнародні фінанси» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, освітньо-професійну програму «Державні та корпоративні фінанси» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти у зв’язку з запровадженими стандартами вищої 

освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Клопотання кафедри журналістики щодо затвердження в новій редакції 

(вводиться в дію з 1 вересня 2019 року) освітньо-професійної програми 

«Журналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити в новій редакції (вводиться в 

дію з 1 вересня 2019 року) освітньо-професійну програму «Журналістика» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Клопотання кафедри документознавства та інформаційної діяльності щодо 

щодо затвердження в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2019 року) освітньо-

професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти у зв’язку з запровадженням стандарту вищої 

освіти. 



 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити в новій редакції (вводиться в 

дію з 1 вересня 2019 року) освітньо-професійну програму «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти у зв’язку з 

запровадженням стандарту вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Клопотання керівника групи забезпечення спеціальності Право Попелюшка 

В.О. щодо  

4.1. Затвердження навчального плану спеціальності 081 Право другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання. 

4.2. Змін до ОПП та навчального плану.  

У зв'язку з необхідністю поглибленого вивчення англійської мови за професійним 

спрямуванням прошу затвердити такі зміни до освітньо-професійної програми 

“Право” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 

Право, затвердженої наказом ректора №52 від 29.06.2017 р. в новій редакції та 

навчальних планів денної та заочної форм до неї: 

 1) частину навчальної дисципліни “Цивільне право”, що читають у 5-му 

семестрі обсягом 6 кредитів, 44 год. лекційних, 32 год. практичних занять — денна 

форма, 4 год. лекційних, 4 год. практичних занять — заочна форма змінити на 5 

кредитів, 44 год. лекційних, 22 год. практичних  занять — денна форма, 4 год. 

лекційних, 2 год. практичних занять — заочна форма; 

 2) частину навчальної дисципліни “Кримінальне право”, що читають у 5-му 

семестрі обсягом 7 кредитів, 60 год. лекційних, 46 год. практичних занять — денна 

форма, 10 год. лекційних, 6 год. практичних занять — заочна форма змінити на 6 

кредитів, 48 год. лекційних, 40 год. практичних занять — денна форма, 10 год. 

лекційних, 4 год. практичних занять — заочна форма; 

 3) навчальну дисципліну “Кримінально-виконавче право”, що читають у 6-му 

семестрі обсягом 3 кредити, 26 год. лекційних, 8 год. практичних занять — денна 

форма, 6 год. лекційних, 2 год. практичних занять — заочна форма змінити на 3 

кредити, 20 год. лекційних, 8 год. практичних занять — денна форма, 4 год. 

лекційних, 2 год. практичних занять — заочна форма. Вивчення перенести на 5-й 

семестр; 

 4) навчальну дисципліну “Земельне та аграрне право”, що читають у 5-му 

семестрі обсягом 5 кредитів, 44 год. лекційних, 30 год. практичних занять — денна 

форма, 8 год. лекційних, 4 год. практичних занять — заочна форма змінити на 4 

кредити, 36 год. лекційних, 28 год. практичних занять — денна форма, 8 год. 

лекційних, 2 год. практичних занять — заочна форма; 

 5) навчальну дисципліну “Фінансове право”, що читають у 6-му семестрі 

обсягом 4 кредити, 32 год. лекційних, 28 год. практичних занять — денна форма, 6 

год. лекційних, 6 год. практичних занять — заочна форма змінити на 4 кредити, 28 

год. лекційних, 24 год. практичних занять — денна форма, 6 год. лекційних, 4 год. 

практичних занять — заочна форма; 

 6) навчальну дисципліну “Трудове право”, що читають у 6-му семестрі 

обсягом 5 кредитів, 48 год. лекційних, 22 год. практичних занять — денна форма, 8 

год. лекційних, 6 год. практичних занять — заочна форма змінити на 4 кредити, 38 



год. лекційних, 20 год. практичних занять — денна форма, 8 год. лекційних, 4 год. 

практичних занять — заочна форма; 

 7) частину навчальної дисципліни “Кримінальний процес”, що читають у 6-

му семестрі обсягом 6 кредитів, 68 год. лекційних, 36 год. практичних занять — денна 

форма, 10 год. лекційних, 6 год. практичних занять — заочна форма змінити на 5 

кредитів, 68 год. лекційних, 22 год. практичних занять — денна форма, 10 год. 

лекційних, 4 год. практичних занять — заочна форма; 

 8) навчальну дисципліну “Цивільний процес”, що читають у 6-му семестрі 

обсягом 5 кредитів, 40 год. лекційних, 34 год. практичних занять — денна форма, 8 

год. лекційних, 6 год. практичних занять — заочна форма змінити на 4 кредити, 34 

год. лекційних, 30 год. практичних занять — денна форма, 8 год. лекційних, 4 год. 

практичних занять — заочна форма; 

9) за рахунок вивільнених кредитів та аудиторних годин увести вивчення 

навчальної дисципліни “Юридична англійська мова” у циклі професійної підготовки 

обов'язкових навчальних дисциплін у 5-му  семестрі обсягом 3 кредити 44 год. 

практичних занять — денна форма, 8 год. практичних занять — заочна форма; 6-му 

семестрі 3 кредити, 44 год. практичних занять — денна форма, 8 год. практичних 

занять — заочна форма. Форма контролю у 5,6 семестрі — залік. 

4.3. Затвердження в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2019 року) освітньо-

професійної програми “Право” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із 

скороченим терміном навчання (1 рік 10 місяців) та навчальні плани денної та заочної 

форм навчання до неї; 

4.4. Унесення змін до переліку вибіркових дисциплін підготовки здобувачів вищої 

освіти ОПП “Право” другого (магістерського) рівня на 2019-2020 н. р. у частині 

дисциплін першого року навчання (схваленого протоколом вченої ради Національного 

університету “Острозька академія” №8 від 27.02.2019, затвердженого наказом №19 від 

28 лютого 2019 року), у зв'язку із затвердженням нового навчального плану. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету: 

1. Затвердити навчальний план спеціальності 081 “Право” другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання. 

2. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми “Право” здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, затвердженої 

наказом ректора №52 від 29.06.2017 р. в новій редакції та навчальних планів денної та 

заочної форм до неї: 

 1) частину навчальної дисципліни “Цивільне право”, що читають у 5-му 

семестрі обсягом 6 кредитів, 44 год. лекційних, 32 год. практичних занять — денна 

форма, 4 год. лекційних, 4 год. практичних занять — заочна форма змінити на 5 

кредитів, 44 год. лекційних, 22 год. практичних  занять — денна форма, 4 год. 

лекційних, 2 год. практичних занять — заочна форма; 

 2) частину навчальної дисципліни “Кримінальне право”, що читають у 5-му 

семестрі обсягом 7 кредитів, 60 год. лекційних, 46 год. практичних занять — денна 

форма, 10 год. лекційних, 6 год. практичних занять — заочна форма змінити на 6 

кредитів, 48 год. лекційних, 40 год. практичних занять — денна форма, 10 год. 

лекційних, 4 год. практичних занять — заочна форма; 

 3) навчальну дисципліну “Кримінально-виконавче право”, що читають у 6-му 

семестрі обсягом 3 кредити, 26 год. лекційних, 8 год. практичних занять — денна 



форма, 6 год. лекційних, 2 год. практичних занять — заочна форма змінити на 3 

кредити, 20 год. лекційних, 8 год. практичних занять — денна форма, 4 год. 

лекційних, 2 год. практичних занять — заочна форма. Вивчення перенести на 5-й 

семестр; 

 4) навчальну дисципліну “Земельне та аграрне право”, що читають у 5-му 

семестрі обсягом 5 кредитів, 44 год. лекційних, 30 год. практичних занять — денна 

форма, 8 год. лекційних, 4 год. практичних занять — заочна форма змінити на 4 

кредити, 36 год. лекційних, 28 год. практичних занять — денна форма, 8 год. 

лекційних, 2 год. практичних занять — заочна форма; 

 5) навчальну дисципліну “Фінансове право”, що читають у 6-му семестрі 

обсягом 4 кредити, 32 год. лекційних, 28 год. практичних занять — денна форма, 6 

год. лекційних, 6 год. практичних занять — заочна форма змінити на 4 кредити, 28 

год. лекційних, 24 год. практичних занять — денна форма, 6 год. лекційних, 4 год. 

практичних занять — заочна форма; 

 6) навчальну дисципліну “Трудове право”, що читають у 6-му семестрі 

обсягом 5 кредитів, 48 год. лекційних, 22 год. практичних занять — денна форма, 8 

год. лекційних, 6 год. практичних занять — заочна форма змінити на 4 кредити, 38 

год. лекційних, 20 год. практичних занять — денна форма, 8 год. лекційних, 4 год. 

практичних занять — заочна форма; 

 7) частину навчальної дисципліни “Кримінальний процес”, що читають у 6-

му семестрі обсягом 6 кредитів, 68 год. лекційних, 36 год. практичних занять — денна 

форма, 10 год. лекційних, 6 год. практичних занять — заочна форма змінити на 5 

кредитів, 68 год. лекційних, 22 год. практичних занять — денна форма, 10 год. 

лекційних, 4 год. практичних занять — заочна форма; 

 8) навчальну дисципліну “Цивільний процес”, що читають у 6-му семестрі 

обсягом 5 кредитів, 40 год. лекційних, 34 год. практичних занять — денна форма, 8 

год. лекційних, 6 год. практичних занять — заочна форма змінити на 4 кредити, 34 

год. лекційних, 30 год. практичних занять — денна форма, 8 год. лекційних, 4 год. 

практичних занять — заочна форма; 

10) за рахунок вивільнених кредитів та аудиторних годин увести вивчення 

навчальної дисципліни “Юридична англійська мова” у циклі професійної підготовки 

обов'язкових навчальних дисциплін у 5-му  семестрі обсягом 3 кредити 44 год. 

практичних занять — денна форма, 8 год. практичних занять — заочна форма; 6-му 

семестрі 3 кредити, 44 год. практичних занять — денна форма, 8 год. практичних 

занять — заочна форма. Форма контролю у 5,6 семестрі — залік. 

3. Затвердити в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2019 року) освітньо-

професійну програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із 

скороченим терміном навчання (1 рік 10 місяців) та навчальні плани денної та заочної 

форм навчання до неї; 

4.Унести зміни до переліку вибіркових дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти 

ОПП “Право” другого (магістерського) рівня на 2019-2020 н. р. у частині дисциплін 

першого року навчання (схваленого протоколом вченої ради Національного 

університету “Острозька академія” №8 від 27.02.2019, затвердженого наказом №19 від 

28 лютого 2019 року), у зв'язку із затвердженням нового навчального плану. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Клопотання кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних 

технологій щодо затвердження в новій редакції (вводиться в дію з 1 вересня 2019 



року) освітньо-професійну програму «Комп’ютерні науки» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчальний план денної форми навчання  

до неї. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити в новій редакції (вводиться в 

дію з 1 вересня 2019 року) освітньо-професійну програму «Комп’ютерні науки» 

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

навчання  до неї. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Клопотання керівника групи забезпечення спеціальності Філологія Худолія А.О. 

щодо  

6.1. затвердження нової редакції ОПП Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша — англійська та навчальних планів денної та заочної форм навчання 

до неї підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з галузі 

знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська (схваленого 

вченою радою НаУОА, протокол № 10 від 25 квітня 2019 р.); 

6.2. затвердження нової редакції ОПП Language Mediation and TESOL та 

навчальних планів денної та заочної форм навчання до неї  підготовки здобувачів 

вищої освіти другого (магістерского) рівня з галузі знань 03 Гуманітарні науки, 

спеціальності 035 Філологія; спеціалізації: 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська (схваленого вченою радою НаУОА, протокол 

№ 10 від 25 квітня 2019 р.). 

6.3. внесення змін до шаблону навчального плану  підготовки магістрів, а саме: 

скоротити час проведення атестації з двох до одного тижня; практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти проводити таким чином: передбачити читання виробничої 

практики (6 кредитів, 4 тижні) у ІІІ семестрі; асистентської (6 кредитів, 6 тижнів) у 

другому семестрі. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету  

- затвердити в новій редакції ОПП Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша — англійська та навчальних планів денної та заочної форм 

навчання до неї підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня з галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, 

спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша 

— англійська (схваленого вченою радою НаУОА, протокол № 10 від 25 квітня 

2019 р.); 

- затвердити в новій редакції ОПП Language Mediation and TESOL та навчальних 

планів денної та заочної форм навчання до неї  підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерского) рівня з галузі знань 03 Гуманітарні науки, 

спеціальності 035 Філологія; спеціалізації: 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська (схваленого вченою радою НаУОА, 

протокол № 10 від 25 квітня 2019 р.). 

- внести зміни до шаблону навчального плану  підготовки магістрів, а саме: 

скоротити час проведення атестації з двох до одного тижня; практичну підготовку  




