
 

ПРОТОКОЛ №2 
засідання ради з якості вищої освіти ІДГУ 

 

від 13.01.2020 р. 

  

Голова ради з якості: перший проректор, к. філол. н., доц. Кольцун Н.М. 

Секретар: В.М.Жембровська 

Присутні: 29 осіб (явочний список додається) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 
1. Про затвердження плану роботи Ради з якості вищої освіти ІДГУ та планів 

роботи рад з якості вищої освіти факультетів на II півріччя 2019-2020 н.р.  

(доповідач – Н.М. Кольцун) 

2. Затвердження переліку робочих програм, дисциплін вільного вибору та 

сертифікованих програм на 2020-2021 н.р. (доповідач – С.В. Степаненко). 

3. Обговорення пропозицій до «Положення про систему рейтингового 

оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників» 

(доповідач – В.В. Дроздов). 

4. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: Н.М. Кольцун представила для затвердження план роботи 

Ради з якості вищої освіти ІДГУ та плани роботи  рад з якості вищої 

освіти факультетів  на II півріччя 2019-2020 н.р. (текст планів 

додається). 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити план роботи Ради з якості вищої освіти ІДГУ та плани 

роботи рад з якості вищої освіти факультетів на II півріччя 2019-2020 

н.р. й розмістити на сайті університету. 

2. СЛУХАЛИ: С.В. Степаненко представила перелік робочих програм. 

перелік дисциплін вільного вибору та сертифікованих програм на 2020-

2021н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
- доц. Церковна В.Г. попросила роз’яснення щодо запису в 

сертифікованій програмі кваліфікації.  

- доц. Дроздов В.В. указав на додаткову можливість студента для 

працевлаштування та їх конкурентну спроможність на ринку праці 

після вивчення сертифікованої програми. 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/javochnyj-spysok-protokol-2.pdf


 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити перелік робочих програм, дисциплін вільного вибору та 

сертифікованих програм на 2020-2021 н.р. відповідно до вимог. 

3. СЛУХАЛИ: В.В. Дроздов представив для обговорення пропозиціїкафедр 

до «Положення про систему рейтингового оцінювання професійної  

діяльності науково-педагогічних працівників» 

 

ВИСТУПИЛИ:  
- доц. Кольцун Н.М наголосила на  зміни до Закону про вищу освіту 

(проект закону України №2299 від 22.10.19 р.), де говориться про два 

напрямки ефективності університету: науково-міжнародну діяльність 

та якість освіти, та запропонувала зачекати з внесенням змін до 

«Положення про систему рейтингового оцінювання професійної  

діяльності науково-педагогічних працівників» до затвердження 

Міністерством юстиції України вищезазначеного проекту закону. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Зміст «Положення про систему рейтингового оцінювання професійної  

діяльності науково-педагогічних працівників» залишити без змін. 

2. У 2019-2020 н.р. здійснити рейтингове оцінювання професійної  

діяльності науково-педагогічних працівників університету за діючим 

«Положенням про систему рейтингового оцінювання професійної  

діяльності науково-педагогічних працівників». 

4.СЛУХАЛИ: Н.М.Кольцун проінформувала щодо введення електронного 

журналу для здобувачів вищої освіти з 03 лютого 2020 року на всіх 

факультетах, про можливість складання окремих тем і оцінювання 

студентів , що пропустили заняття з поважних причин та заповнення 

даного виду журналу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
- Татаринов І.Є. запропонував провести роз’яснювальну роботу серед 

відповідальних осіб факультетів і кафедр щодо внесення інформації  до 

електронного журналу та його заповнення. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підготувати графік проведення тренінгів щодо ведення електронного 

журналу викладачами та відповідальними особами.   

5. СЛУХАЛИ: В.В. Дроздова про підготовку до 2020-2021 н.р., обговорення 

освітніх програм на сайті університету (громадське обговорення) 

тощо. 



 

УХВАЛИЛИ: 
1. Взяти до відома інформацію В.В. Дроздова та ознайомити з нею 

науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

6. СЛУХАЛИ: Н.М.Кольцун про строки проведення комп’ютерної перевірки 

кваліфікаційних та курсових робіт в системі  «Unicheck». 

 

ВИСТУПИЛИ:  
- доц. Дроздов В.В. наголосив на тому, що результати комп’ютерної 

перевірки кваліфікаційних робіт на унікальність (довідка, звіт) повинні 

бути проаналізованими ще експертною комісією, яка створюється на 

кафедрі за розпорядженням завідувача. При здійсненні експертного 

оцінювання кваліфікаційної роботи експертна комісія кафедри може 

керуватися «Рекомендаціями щодо запобігання академічному плагіату 

та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, 

монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)» (лист МОН України 

№ 1/11-0681 від 15.08.2018 р.) та «Методичними рекомендаціями для 

закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної 

доброчесності» (лист МОН України № 1/9-650 від 23.10.2018 р.). 

Рішення щодо відсутності/наявності в роботі академічного плагіату 

приймається виключно експертними комісіями кафедр. 

- доц. Н.М.Кольцун пояснила, що необхідно дотримуватися вимог до 

оформлення цитати. В таких випадках даний текст слід брати в лапки і 

оформити як цитату з посиланням на автора. Зокрема, наголосила на 

тому, що завідувач кафедри зобов’язаний видати розпорядження по 

кафедрі та ознайомити викладачів з його змістом, враховуючи термін 

подання кваліфікаційної роботи до захисту. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію Н.М.Кольцун та ознайомити з нею 

науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

  7. СЛУХАЛИ: В.В. Дроздова про проведення опитувань здобувачів вищої 

освіти  «бакалавр», «магістр» у 2019-2020 н.р.  

 

ВИСТУПИЛИ: 
- доц. Кольцун Н.М. звернулась до представників студентства з 

проханням  взяти активну участь в анкетуванні здобувачів вищої освіти  



ОС «бакалавр», «магістр»  та обʼєктивно відповідати на поставлені 

питання, що надасть можливість покращити навчальний процес. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Щосеместрово проводити опитування здобувачів вищої освіти  

«бакалавр», «магістр». 

 

 

Додатки:  

1) план роботи Ради з якості вищої освіти ІДГУ на 2019-2020 н.р.; 

2) плани роботи  рад з якості вищої освіти факультетів  на 2019-2020 н.р. 

 

 

Голова ради:              Н.М. Кольцун  

 

Секретар:      В.М. Жембровська 

 

 


