
ПРОТОКОЛ №3 

засідання Ради з якості вищої освіти ІДГУ 

(у дистанційному режимі на платформі Google Meet о 14.30 год) 

 

від 22.11.2022 р. 

  

Голова ради з якості:      Д.Г. Іванова 

Секретар:         В.М. Жембровська  

Присутні: 24 особи (список додається) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Стан і хід освітнього процесу у першому семестрі 2022-2023 н. р. в 

університеті (доповідачі – декани факультетів). 

2. Стан роботи з практичної підготовки здобувачів вищої освіти в університеті 

(доповідач – О.П. Берестецька).  

3. Підсумки проведення акредитацій у 2022-2023 н.р. ОС «магістр» 

спеціальностей 014.10 Трудове навчання та технології, 014.11 Фізична 

культура, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та завдання на 

наступний семестр навчального року (доповідачі – гаранти освітніх програм, 

Н.О. Крюченкова).  

4. Поточні справи 

 

I. СЛУХАЛИ: Декани факультетів  (проф. Кічук Н.В., проф. Шевчук Т.С., 

доц. Мізюк В.А.) поінформували про стан і хід освітнього процесу у першому 

семестрі 2022-2023 н. р. на факультетах.  

Декани факультетів наголосили на деяких технічних проблемах інтернет-

зв’язку, організаційних труднощах, пов’язаних із перебуванням значної 

кількості студентів за кордоном у період воєнного стану, та запропонували 

розпочати зимову сесію у грудні поточного року з внесенням змін до 

Положення про академічний рейтинг студентів ІДГУ та до Правил призначення 

та виплати стипендій в ІДГУ, врахувавши чинні нормативні документи. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Науково-педагогічним працівникам кафедр Університету подовжити доступ 

до лекцій, завдань для виконання практичних і семінарських занять, 

лабораторних робіт задля забезпечення доступу до цих матеріалів всіх 

здобувачів вищої освіти в асинхронному режимі.  

2. Здобувачам вищої освіти, які з об’єктивних причин не змогли з’явитися на 

заняття у режимі онлайн, дозволити опрацювати його в асинхронному режимі. 



3. Здійснити виставлення підсумкової оцінки для всіх навчальних дисциплін, у 

яких семестровий контроль відповідно до робочого навчального плану 

передбачено у формі екзамену, шляхом перерахунку поточних семестрових 

оцінок у 100-бальну шкалу (виставлення так званим «автоматом»). 

     При цьому, якщо здобувач вищої освіти не згоден із запропонованою 

оцінкою, дозволити складання відповідного підсумкового контролю згідно з  

розкладом. 

4. Заповнити заліково-екзаменаційні відомості у день екзамену чи заліку 

відповідно до затвердженого розкладу, але не пізніше, ніж 27 грудня 2022 року. 

5. Прийняти І перескладання зимової заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 

н.р. у здобувачів ОС «бакалавр», ОС «бакалавр» (зі скороченим терміном 

навчання), ОПС «молодший бакалавр» усіх курсів з 16 по 27 січня 2023 року. 

6. Внести зміни до Положення про академічний рейтинг студентів ІДГУ та до 

Правил призначення та виплати стипендій в ІДГУ. 
 

II. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачки навчально-виробничої та 

педагогічної практик доц. Берестецької О. П. про стан практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти в Університеті. 

Олена Петрівна зосередила увагу на оновленні наскрізних програм з 

практики та виконанні обов’язків керівників практики від кафедр та 

факультетів. Крім того, звернула увагу на особливі вимоги щодо проходження 

асистентської практики здобувачами ОС «доктор філософії».  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Провести моніторинг оновлення змісту наскрізних програм з практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті до початку лютого 2023 

року.   

2. Розробити Положення про порядок та вимоги проведення практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти ОС «доктор філософії». 

3. Переглянути та внести зміни щодо термінів проходження практики 

здобувачами ОС «магістр» (вступ 2023 року). 

 

III. СЛУХАЛИ: Н.О. Крюченкова поінформувала про результати проведення 

акредитацій у 2022-2023 н.р. спеціальностей 014.10 Трудове навчання та 

технології, 014.11 Фізична культура, 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність за ОС «магістр» та завдання на наступний семестр 

навчального року. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Гаранти освітніх програм спеціальностей 014.10 Трудове навчання та 

технології, 014.11 Фізична культура, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 



діяльність (проф. Куліненко Л.Б., доц. Метіль Т.К.) зупинились на слабких 

сторонах ОП та запропонували  наступне:  

 удосконалити вебсайти кафедр; 

 переглянути зміст навчально-виробничої практики магістрів та розділити її на 

навчальну та виробничу; 

 уточнити послідовність освітніх компонентів в освітній програмі; 

 проводити працівниками відділу ліцензування та акредитації університету 

систематичні зустрічі з гарантами освітніх програм; 

 удосконалити міжнародну діяльність з урахуванням роботи над спільними 

проєктами; 

 посилити увагу щодо організації стажування та підвищення кваліфікації НПП 

Університету; 

 розробити Положення про неформальну та інформальну освіту в Університеті; 

 розробити Положення про порядок проведення електронного запису здобувачів 

вищої освіти ОС «доктор філософії» на вивчення дисциплін вільного вибору. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Удосконалити та оновити інформацію на вебсайтах кафедр. 

2. Переглянути зміст навчально-виробничої практики магістрів та розділити її 

на навчальну та виробничу.  

3. Уточнити послідовність освітніх компонентів в освітніх програмах; 

проводити працівниками відділу ліцензування та акредитації університету 

систематичні зустрічі з гарантами освітніх програм. 

4. Збільшити кількість наукових публікацій кафедр у фахових виданнях та 

виданнях, що індексуються в наукометричних базах, зокрема Scopus та 

Web of Science. 

5. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 

освіти щодо участі у наукових проєктах (як вітчизняних, так і міжнародних). 

6. Посилити увагу щодо організації стажування та підвищення кваліфікації 

НПП Університету. 

7. Поширити практику національної та міжнародної академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти і науково-педагогічного персоналу. 

8. Запровадити дуальну освіту та розробити Положення про впровадження 

елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку фахівців (за 

спеціальностями). 

9.  Розробити Положення про порядок проведення електронного запису 

здобувачів вищої освіти ОС «доктор філософії» на вивчення дисциплін 

вільного вибору. 

 



IV. СЛУХАЛИ: В.М. Жембровська надала інформацію щодо внесення змін до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти в умовах ЄКТС», «Положення про порядок проведення 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти ІДГУ», «Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти ІДГУ», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку 

документів про вищу освіту державного зразка в Ізмаїльському державному 

гуманітарному університеті», «Положення про систему електронного запису 

здобувачів вищої освіти на вивчення дисциплін вільного вибору», «Положення 

про порядок повторного вивчення освітніх компонентів в ІДГУ» та 

розроблення нового «Положення про гаранта освітньої програми в ІДГУ», які 

були розміщені на Громадському обговоренні сайту університету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити зміни до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти в умовах ЄКТС», «Положення про порядок 

проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти ІДГУ», «Положення 

про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти ІДГУ», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку 

документів про вищу освіту державного зразка в Ізмаїльському державному 

гуманітарному університеті», «Положення про систему електронного запису 

здобувачів вищої освіти на вивчення дисциплін вільного вибору», «Положення 

про порядок повторного вивчення освітніх компонентів в ІДГУ» та 

рекомендувати на затвердження на вченій раді університету.   

2. Доопрацювати  «Положення про гаранта освітньої програми в ІДГУ» та 

рекомендувати на затвердження на вченій раді університету. 

 

 

 

Голова ради:                Дора ІВАНОВА 

 

Секретар:                 Валентина  ЖЕМБРОВСЬКА  


