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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання Комісії з питань якості освіти  

21 травня 2019 року          м. Острог    № 9  

 

Головуючий – 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. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд результатів моніторингу якості вищої освіти в НаУОА 

2. Розгляд та рекомендації до затвердження освітніх програм та навчальних планів на 

новий навчальний рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: Розгляд результатів моніторингу якості вищої освіти в НаУОА 

ВИСТУПИЛИ: Ю. В. Шулик ознайомила присутніх з результатами оцінювання 

якості викладання в НаУОА за 1 семестр 2018-2019 н.р. Зокрема, відзначала 

незначний відсоток опитаних (12%), 34 % опитаних – студенти факультетів 

міжнародних відносин. Найбільше опитаних – першокурсники. Разом з тим, є групи, 

де жоден студент не долучився до обговорення. Відзначила, що результати були 

обговорені з усіма деканами/директором, визначені зауваження та можливості 

покращення якості надання освітніх послуг. В цілому середні оцінки по університету 

є високими. Проте є спеціальності, на які варто звернути увагу. Опитування потребує 

регулярного проведення і має закріплюватись до останньої пари читання дисципліни. 

Необхідним є створення єдиної анкети, формування єдиної бази оцінок, що 

пришвидшить опрацювання результатів. Декани/директор мають взяти на 

відповідальність проговорювати з викладачами зауваження студентів, 

проконтролювати читання дисциплін з найнижчими балами від студентів.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до уваги.  

 

2. СЛУХАЛИ: Розгляд та рекомендації до затвердження освітніх програм та 

навчальних планів на новий навчальний рік. 

СЛУХАЛИ: 

1. Клопотання кафедри політології та національної безпеки щодо затвердження 

навчальних планів денної та заочної форми навчання до ОПП «Політологія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Політологія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Клопотання кафедри фінансів, обліку і аудиту щодо  

1) затвердження навчальних планів денної та заочної форми навчання до ОПП 

«Фінанси, банківська справа та страхування»  та до ОПП «Облік і оподаткування» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

2) внесення змін до навчального плану, перезатвердженого 31 березня 2016р., 

протокол вченої ради № 9, та робочих навчальних планів 4 курсу на 2019-2020 

навчальні роки перший (бакалаврський) рівень галузі знань 07 Управління та 

адміністрування спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, а саме: замінити кваліфікаційну роботу (6 кредитів) на 

науково-дослідну практику (4 кредити, 4 тижні). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»  та до 

ОПП «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

2) Рекомендувати Вченій раді університету внести зміни до навчального плану, 

перезатвердженого 31 березня 2016 р., протокол вченої ради № 9, та робочих 

навчальних планів 4 курсу на 2019-2020 навчальні роки перший (бакалаврський) 

рівень галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 071 Облік і 

оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування, а саме: замінити 

кваліфікаційну роботу (4 кредитів) на науково-дослідну практику (4 кредити, 4 тижні). 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Клопотання кафедри культурології та філософії щодо затвердження навчальних 

планів денної та заочної форми навчання до ОПП «Культурологія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Культурологія» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Клопотання кафедри релігієзнавства і теології щодо затвердження навчальних 

планів денної та заочної форми навчання до ОПП «Релігієзнавство» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Релігієзнавство» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

 



СЛУХАЛИ: 

5. Клопотання кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних 

технологій щодо затвердження навчальних планів денної та заочної форми навчання 

до ОПП «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Економічна кібернетика» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Клопотання кафедри англійської філології щодо затвердження навчальних 

планів денної та заочної форми навчання до ОПП «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша — англійська» . 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша — англійська». 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Клопотання кафедри англійської мови та літератури щодо  

1) затвердження навчальних планів денної та заочної форми навчання до ОПП 

«Language Mediation and TESOL» другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

2) внесення змін до освітньо-професійної програми «Германські мови та 

літератури (переклад включно)» (схваленої вченою радою НаУОА, протокол № 7 від 

29 червня 2017 р.) та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня з галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035.04 

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (схваленого вченою 

радою НаУОА, протокол № 17 від 29 червня 2017 р.) і затвердити у новій редакції: 

на ІV курсі: 

- вибіркову навчальну дисципліну  «Методика викладання іноземної мови в школі»  

циклу професійної підготовки перенести з 5-го семестру у 7-й семестр. Кількість 

кредитів, аудиторних годин, форми підсумкового контролю залишити без змін; 

-  Педагогічну практику обов’язкову навчальну дисципліну циклу практичної 

підготовки перенести з 6-го семестру у 8-й семестр. Кількість кредитів та форми 

підсумкового контролю залишити без змін; 

на ІІI курсі: 

- Курсову роботу із обов’язкових навчальних дисциплін перенести з 6-го семестру у 

5-й семестр. Кількість кредитів та форми підсумкового контролю залишити без змін; 

- вибіркову навчальну дисципліну «Теорія та практика перекладу» перенести з 7-го та 

8-го семестру у 5-й семестр. Кількість кредитів, аудиторних годин, форми 

підсумкового контролю залишити без змін; 

-  вибіркову навчальну дисципліну «Основи наукових досліджень» циклу професійної 

підготовки  перенести з 6-го семестру та читати у 5-му семестрі. Кількість кредитів, 

аудиторних годин, форми підсумкового контролю залишити без змін; 



- обов’язкову навчальну дисципліну «Теоретичний курс зі спеціальності» циклу 

професійної підготовки перенести з 7-го семестру у 6-й семестр. Кількість кредитів, 

аудиторних годин, форми підсумкового контролю залишити без змін; 

кількість кредитів та тижневе навантаження вирівняти перерозподіливши години 

обов’язкової навчальної дисципліни «Друга іноземна мова(німецька/французька)»  

циклу професійної підготовки, а саме перерозподіливши 3 кредити  дисципліни з 8-го 

семестру у 6-й семестр(40 аудиторних годин). 

навчальну вибіркову дисципліну «Практичні аспекти локалізації та перекладу» 

викладати у 5-6 семестрі. Розподіл  кредитів, аудиторних годин за семестрами: 5 

семестр – 2 кредити (30 годин практичних занять), 6 семестр – 3 кредити (44 години 

практичних занять), форму підсумкового контролю залишити у 6-му семестрі. 

Кількість кредитів, аудиторних годин, форму підсумкового контролю залишити без 

змін. 

Аналогічні зміни ввести у навчальний план заочної форми навчання відповідно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Language Mediation and TESOL» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

2. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити внесення змін до освітньо-

професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

(схваленої вченою радою НаУОА, протокол № 7 від 29 червня 2017 р.) та навчального 

плану підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі 

знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно) (схваленого вченою радою НаУОА, протокол № 17 від 

29 червня 2017 р.) і затвердити у новій редакції. 

 

СЛУХАЛИ: 

3) Клопотання кафедри журналістики щодо затвердження навчальних планів 

денної та заочної форми навчання до ОПП «Журналістики» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Журналістики» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

4) Клопотання кафедри документознавства та інформаційної діяльності щодо 

затвердження навчальних планів денної та заочної форми навчання до ОПП 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 



СЛУХАЛИ: 

5) Клопотання кафедри історії ім. М. Ковальського щодо затвердження 

навчальних планів денної та заочної форми навчання до ОПП «Історія та археологія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Історія та археологія» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

6) Клопотання кафедри країнознавства щодо затвердження навчальних планів 

денної та заочної форми навчання до ОПП «Країнознавство» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Країнознавство» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

7) Клопотання кафедри міжнародних відносин щодо затвердження навчальних 

планів денної та заочної форми навчання до ОПП «Міжнародні відносини» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Міжнародні відносини» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

8) Клопотання кафедри української мови і літератури щодо  

1) затвердження навчальних планів денної та заочної форми навчання до ОПП 

«Українська мова і література» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

2) внесення змін до робочого навчального плану для студентів 4-го курсу на 

2019/2020 навчальний рік  напряму підготовки 6.020303 Філологія / спеціалізація 

Українська мова і література / спеціалізація Літературна творчість. У зв'язку із 

ліквідацією написання кваліфікаційної роботи як форми підсумкової атестації (6/180) 

рекомендуємо затвердити зміни до навчальних планів, затверджених 27 травня 2016, 

протокол вченої ради № 12 від 27 травня 2016 року і перезатверджених 26 серпня 

2016 року, протокол вченої ради № 2, а саме: ввести у другому семестрі четвертого 

курсу науково-дослідну практику (6/180). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Рекомендувати Вченій раді університету затвердити навчальні плани денної та 

заочної форми навчання до ОПП «Українська мова і література» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 
 




