
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Ради з якості вищої освіти ІДГУ  

(в режимі онлайн у сервісі Google Meet) 

 

від 17.05.2022 р.  

Голова ради з якості:    Н.М. Кольцун  

Секретар:      В.М.Жембровська  

Присутні: 43 особи.  

 

Порядок денний: 

1. Обговорення та затвердження освітньо-професійних програм підготовки 

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

«бакалавр»  (зі скороченим терміном навчання), «магістр» денної та 

заочної форм навчання (вступ - 2022 р.). 

Доповідачі: декани факультетів, гаранти освітніх програм. 

2. Обговорення та затвердження освітньо-професійних програм, додаткових 

спеціальностей/спеціалізацій на 2022-2023 н. р. підготовки здобувачів 

вищої освіти (вступ – 2021 р.) 

Доповідачі: декани факультетів, гаранти освітніх програм. 

3. Організація підсумкової  атестації здобувачів вищої освіти ОС 

«молодший бакалавр», «бакалавр», «бакалавр»  (зі скороченим терміном 

навчання) денної та заочної форм навчання. 

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

4. Обговорення та затвердження графіка навчального процесу на 2022-2023 

н. р. для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. 

Доповідач: Кольцун Н.М., перший проректор. 

 

I. СЛУХАЛИ: Деканів факультетів (проф. Кічук Н.В., доц. доц. Шавловська 

Т.С., доц. Мізюк В.А.) щодо затвердження освітньо-професійних програм 

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

«бакалавр»  (зі скороченим терміном навчання), «магістр» денної та заочної 

форм навчання (вступ - 2022 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», «бакалавр»  (зі скороченим 

терміном навчання), «магістр» (вступ 2022 р.) денної та заочної форм навчання 

та рекомендувати для затвердження на вченій раді університету (перелік 

додається). 

 

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

Т.С., доц. Мізюк В.А.) щодо затвердження освітньо-професійних програм, 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/07/screen.pdf


додаткових спеціальностей/спеціалізацій на 2022-2023 н. р. підготовки 

здобувачів вищої освіти (вступ – 2021 р.) 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити освітньо-професійні програми, що передбачають 

здобуття додаткової спеціальності (додаткової спеціалізації),  для здобувачів 

вищої освіти ОС «бакалавр» вступу 2021-2022 н.р. на 2022-2023 н.р.  

 

III. СЛУХАЛИ: Жембровську В.М., методиста вищої категорії щодо 

організації підсумкової  атестації здобувачів вищої освіти ОС «молодший 

бакалавр», «бакалавр», «бакалавр»  (зі скороченим терміном навчання) денної 

та заочної форм навчання, враховуючи військовий стан в країні. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проводити підсумкову  атестацію здобувачів вищої освіти ОС «молодший 

бакалавр», «бакалавр», «бакалавр»  (зі скороченим терміном навчання) денної 

та заочної форм навчання у дистанційній формі на платформі Google Meet. 

2. Фіксувати хід підсумкової  атестації здобувачів вищої освіти на електронних 

носіях. 

3. Призупиняти підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти під час повітряної 

тривоги. Якщо повітряна тривога буде тривалою, Голова ЕК в протоколі фіксує 

її час та переносить складання атестації на наступний день. 

 

IV. СЛУХАЛИ: Інформацію першого проректора Кольцун Н.М. про структуру 

та зміст графіка навчального процесу на 2022-2023 н.р. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити та рекомендувати для затвердження на вченій раді 

університету Графік навчального процесу на 2022-2023 н.р. (додається). 

 

Додатки:  

1) перелік освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти ІДГУ вступу  

2022р.; 

2) переліки освітніх програм, що передбачають здобуття додаткової спеціальності 

(додаткової спеціалізації),  для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» вступу 

2021-2022 н.р. на 2022-2023 н.р.; 

3) проєкт Графіка навчального процесу на 2022-2023 н.р. 

 

 

Голова ради:     Н.М. Кольцун  

 

Секретар:      В.М.Жембровська  
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