
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Ради з якості вищої освіти ІДГУ 

 

від 27.05.2021 р. 

  

Голова ради з якості:    Н.М. Кольцун  

Секретар:     В.М.Жембровська  

Присутні: 25 осіб (список додається) 

 

Порядок денний: 

 

1. Роль гаранта освітньої програми в системі забезпечення якості. 

Доповідач: Свищ Н.М., вчений секретар. 

2. Затвердження освітньо-професійних  програм підготовки здобувачів вищої 

освіти (вступ 2021 р.). 

Доповідачі: декани факультетів. 

3. Внесення змін до освітньо-професійних  програм підготовки здобувачів 

ОС «молодший бакалавр»  (вступ 2020 р.). 

Доповідачі: декани факультетів. 

4. Внесення змін та затвердження освітніх програм для здобувачів вищої 

освіти 2 курсу ОС «бакалавр» (вступ 2020р.). 

Доповідач: Кольцун Н.М., перший проректор. 

5. Обговорення та затвердження графіка навчального процесу на 2021-2022 

н.р. 

Доповідач: Кольцун Н.М., перший проректор. 

6. Обговорення змін до "Положення про видачу диплома з відзнакою 

випускникам ІДГУ». 

Доповідач: Жембровська В.М., методист вищої категорії НМВ. 

Різне:  

1. Внесення змін до підсумкової атестації ОС «бакалавр» (вступ 2017р.) 

спеціалізації 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 

спеціальності 035 Філологія. 

Доповідачі: Шавловська Т.С., декан факультету іноземних мов. 

 

 

I. СЛУХАЛИ: Інформацію Н.М. Свищ про роль гаранта освітньої 

програми в системі забезпечення якості  (презентація додається). 

 

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію Н.М. Свищ та ознайомити з нею 

науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/javochnyj-spysok.pdf


II. СЛУХАЛИ: Деканів факультетів (проф. Кічук Н.В., доц. Татаринов 

І.Є., доц. Шавловська Т.С., доц. Мізюк В.А.) щодо затвердження освітньо-

професійних  програм підготовки здобувачів вищої освіти (вступ 2021 р.) з 

урахуванням отриманих пропозицій від гарантів освітніх програм,  

викладачів кафедри та стейкхолдерів. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити освітньо-професійні  програми підготовки 

здобувачів вищої освіти ОС «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» 

(вступ 2021 р.) та рекомендувати для затвердження на вченій раді 

університету  (перелік додається). 

 

III. СЛУХАЛИ: Деканів факультетів (проф. Кічук Н.В., доц. Татаринов 

І.Є., доц. Шавловська Т.С., доц. Мізюк В.А.) щодо внесення змін до освітньо-

професійних  програм підготовки здобувачів ОС «молодший бакалавр»  

(вступ 2020 р.). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до освітньо-професійних  програм 

підготовки здобувачів ОС «молодший бакалавр» та рекомендувати для  

затвердження на вченій раді університету. 

 

IV. СЛУХАЛИ: Інформацію доц. Кольцун Н.М. про внесення змін до 

освітніх програм для здобувачів вищої освіти 2 курсу ОС «бакалавр» (вступ 

2020р.) та їх затвердження. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до освітніх програм для здобувачів вищої 

освіти 2 курсу ОС «бакалавр» (вступ 2020р.) та рекомендувати для 

затвердження на вченій раді університету. 

 

V. СЛУХАЛИ: Інформацію доц. Кольцун Н.М. про структуру та зміст 

графіка навчального процесу на 2021-2022 н.р. Запропоновано два варіанти: 

1-ий варіант – у другому семестрі для студентів 2-3 курсів ОС «бакалавр», 1 

курсу ОС «бакалавр» (зі скороченим строком навчання), 2 курсу ОС 

«молодший бакалавр» (зі скороченим строком навчання) після зимових 

канікул ввести 2 тижні теоретичного навчання та 5 тижнів практики з 

урахуванням одного дня на тиждень роботи за розкладом занять; 2-ий варіант 

– ввести 3 тижні теоретичного навчання, наступні 4 тижні практики. 

Результати голосування:  
I варіант «за» - 15, «проти» - 9, «утримався»  - 1 

II варіант «за» - 9, «проти» - 15, «утримався»  - 1 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити та рекомендувати для затвердження на вченій раді 

університету Графік навчального процесу на 2021-2022 н.р. (додається). 

 



VI. СЛУХАЛИ:  В.М. Жембровська виступила про рекомендовані вимоги 

щодо внесення до диплома здобувача вищої освіти інформації про особливі 

досягнення та/або відзнаки випускникам.   

Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства 

освіти і науки України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм 

документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка 

академічної довідки». 

Зокрема, в пункті 3 наказу йдеться про те, що в дипломах молодшого 

бакалавра, бакалавра, магістра, які видаються закладами вищої освіти, може 

зазначатися інформація про особливі досягнення та/або відзнаки здобувачів 

освіти з урахуванням положень пункту 10 частини другої статті 36 Закону 

України «Про вищу освіту». У дипломі про вищу освіту ставлять позначку 

про відзнаку Відповідно до наказу, в пункті 1 приміток до форми диплома 

молодшого бакалавра, бакалавра, магістра вказано, що рядок із записом про 

додаткову інформацію передбачається в разі відзнаки.  

Відомості про особливі досягнення та/або відзнаки також зазначаються 

в пункті 6.2.4 додатка до диплома європейського зразка. 

Для отримання дипломів про вищу освіту та додатків до них з 

відзнакою, починаючи з 2021 року вступу, може претендувати здобувач 

вищої освіти по завершенні навчання на першому (бакалаврському)/другому 

(магістерському) рівні вищої освіти, який успішно виконав освітню програму 

та дотримався таких умов:  

- рейтинг здобувача (Рз) за весь період навчання становить не менше 80 

балів;  

- середній бал з усіх освітніх компонентів становить не менше 90 балів за 

шкалою ЄКТС та ін. 

 

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до Положення про порядок замовлення, видачі 

та обліку документів про вищу освіту державного зразка в ІДГУ та розробити 

вимоги щодо внесення інформації про особливі досягнення та/або відзнаки 

випускникам  до диплома здобувача вищої освіти.  

 

VII. СЛУХАЛИ: Доц. Шавловська Т.С. інформувала про внесення змін до 

підсумкової атестації ОС «бакалавр» (вступ 2017р.) спеціалізації 035.04 

Германські мови та літератури (переклад включно) спеціальності 035 

Філологія. 

 

УХВАЛИЛИ: Ввести до підсумкової атестації ОС «бакалавр» (вступ 2017р.) 

спеціалізації 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-naukovi-stupeni-ta-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-dovidki-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-29-sichnya-2021-roku-za-12235744
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-naukovi-stupeni-ta-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-dovidki-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-29-sichnya-2021-roku-za-12235744


спеціальності 035 Філологія атестаційний екзамен з літератури  германських 

країн. 

 

Додатки:  

1) список учасників засідання на 1 с. в 1 пр.; 

2) презентація на тему «Роль гаранта освітньої програми в системі 

забезпечення якості»;  

3) перелік освітньо-професійних  програм підготовки здобувачів вищої 

освіти ОС «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» (вступ 2021 

р.); 

4) перелік освітніх програм для здобувачів вищої освіти 2 курсу ОС 

«бакалавр» (вступ 2020р.); 

5) проєкт графіка навчального процесу на 2021-2022 н.р. 

 

 

Голова ради:      Н.М. Кольцун  

 

Секретар:      В.М  Жембровська  

 

 

 

 

 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/javochnyj-spysok.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/harant_akredytacija-idhu.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/harant_akredytacija-idhu.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/pereliky-opp-vstup-2021-31.05.2021-dlja-protokola-zminy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/pereliky-opp-vstup-2021-31.05.2021-dlja-protokola-zminy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/pereliky-opp-vstup-2021-31.05.2021-dlja-protokola-zminy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/perel-opp-2-spec.-bakalavr-vstup-2020-na-2021-dennazv-vchena-rada-zminy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/perel-opp-2-spec.-bakalavr-vstup-2020-na-2021-dennazv-vchena-rada-zminy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/hrafyk-navch.-proc.-20-21.pdf

