
Заклад вищ ої освіти  
"Відкритий
міжнародний У Н ІВЕРСИ ТЕТ  
розвитку людини

"УКРАЇНА"
т

H igher Education Institution  
"Open

International UNIVERSITY  
o f Human Developm ent

"UK RAINE1

І 1ШЄНИЯ
Вченої ради Університету «Україна» з питання 

«Про результати зимової сесії 2022/2023 навчального року»

від 23 лютого 2023 року
Заслухавши й обговоривши доповідь начальника управління освітнвої 

діяльності Базиленко А К //П™ ^  освітньоїПро результати зимової сесії 2022/2П2Т

успТшГстГ™ “ иВ ™ п РаДа 3аЗНаЧаЄ' Щ° ЗГІДН° ЗІ відомостямиуспішності, наданими НВП, здали сесію у достатньому обсязі (понад 85%!
добувач, освіти таких підрозділів: Білоцерківський інститут Броварський

д Г н ™ ЄДкомпаСИЛЬКж ЬКИЙ ФаХ° ВИЙ К°ЛЄДЖ’ Вінницький Ф»овий коледж, Ду нськии комплекс, Житомирський інститут, Івано-Франківська філія

КарпаТтеькиЄй 0Нк°оМ,КИ Т3 соціальних технологій,’рпатськии комплекс, Луцький комплекс, Мелітопольський інститут
Микола1ВСЬКІШ ут> Полтавський комплекСі рівненський комплеУЯ-

Тернопільський фаховий коледж, Фаховий коледж «Освіта», Хмельницький 
показники ЦеШраЛьноукРашський комплекс. Ці ж підрозділи мають найвищі

—  О Г бТ 01 УСШШН?СТ!: в  Т0Й же час здобувані освіти таких 
дрозділів, як Білоцерківський фаховий коледж, Інженерно-технологічний

інститут, Інститут комп’ютерних технологій, Інститут філології та масових
комунікацій, здали сесію у дуже малому обсязі (від 20% до 60% здобувані
2022™023ан Г Щ1 показники ™ СН0Ї Утішності за результатами зимової сесії 
2022/2023 н.р. здобули так, НВП: понад 90% - Броварський фаховий коледж
80а8 9 « Д аж ШСЬКа ф ш яІ Інститут “ стальних технологій, Рівненський інститут’ 

/о - Житомирський економіко-гуманітарний інститут, Луцький інститут 
розвитку людини, Полтавський фаховий коледж, Хмельницький комплекс 
Фаховий коледж «Освіта» та Центральноукраїнський фаховий коледж. Окремо

у с п іш н о с т е  35%>3БШИ’ ЗДОбуВачі„яких мають луже низькі показники якісної
техГлогічний ІН Б,Л0ЦЄрГ ВСЬКИЙ’ Дубенський фахові коледжі, Інженерно- 

хнологічнии інститут, Інститут біомедичних технологій Інститут
коми ютерних технологій (здобувані освіти денної форми навчання) І ш З
коледжі"2а-МаС0ВИХ комунікацій, Мелітопольський та Миколаївський фахові 
коледжі. Наивищі середні бали (понад 80) отримали здобувачі Васильківського 
фахового коледжу, Вінницького фахового коледжу, Іваио-Франківськф філії 
Луцького інституту розвитку людини, Полтавського інституту економіки і права’ 
Рівненського комплексу, Центральноукраїнського комплексу. Найнижчі середні

н е ™  61 1 Г НІ У ЗД° буВаЧІВ БІЛ°Нерківського ф а х о в о г Г  оледжу
Х н Т к а д ій  РНИХ ТЄХН0Л0ПЙ Та ІЖТИТУТУ філологіІ яа ма» в и х

2022^023ДІн1пСПтЯКТзОРСЬКИХ ПЄРЄВ‘Р0К освітнього процесу протягом І семестру 
2022 2023 н.р. та звірки результатів сесії здобувачів базової структури було



виявлено що деякі викладачі не працювали на платформі Інтернет-підтримки 
дистанційного навчання протягом І семестру та не н а д ій  на запит управління 
освітньої діяльності підтверджень наявності робіт студентів яких вони 
оцінювали через інші канали комунікації. Це викладачі Інституту філології та 
масових комунікацій Даниленко В.Г. із дисциплін «Сучасні ін ф о р м а ц ії 
системи в туризмі», «Інформаційний менеджмент в органах держ авн о івладГ  

ц ологія громадської думки та моніторинг ЗМК», «Проблематика ЗМІ 
(політична, соціально-економічна)»; Величко М.П. із дисциплін «Методика 
навчання перекладу у вищій школі»; Рудий А.Р. із дисципліни 
«Телевиробництво»; Панченко С.А. з дисципліни «Історія туризму», Рокосовик
Н.В. із дисциплін «Література німецькомовних країн», «Сучасна література 
раїн основної і другої іноземної мови (німецька)», «Мистецтво перекладу та

^ Яі ,ЗШ>>РЄГГТаЦП>>ПД1 НЬКО-СЛІПЦ0Ва А Л ' 3 ДИСЦИПЛІНИ систе„и, У ’ ЛазоР О-М. 13 дисциплін «Інформаційні війни» та «Реклама та
зв язки _,з громадськістю», Варич М.В. із дисциплін «Прес-служба» та 
«Агенщина журналістика», Чадова С.А. з дисципліни «Практика перекладу з 
третьої іноземної мови (іспанська)», Бойко Н.І. з дисциплін «Текстознавство» та 
«Практикум української мови у ЗМІ». Викладачі Інженерно-технологічного 
інституту алухіна РІ.Г. із дисципліни «Товарознавство в ресторанному 
господарстві, «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» та 
«Менеджмент підприємств ресторанного господарства», Гук Л.Й та Сухоцький 
А 11. із усіх дисциплін І семестру. У викладача Інституту соціальних технологій

устя В.В. 13 дисципліни «Основи навчання студентів (самоуправління 
навчанням) відсутні дані по близько 100 здобувачів. Це є порушенням Рішення 
Вченої Ради Університету «Україна» від 27 жовтня 2022 року з питання «Про 
затвердження вимог до викладання у змішаному форматі та переліку порушень 
ведення викладачами курсів дисциплін на платформі Moodle, за які може бути 
накладено стягнення» від 27 жовтня 2022 року, а саме: відсутність модульних та 
підсумкових тестів; відсутність завдань до підсумкової атестації з дисципліни- 
неведення електронного журналу відвідувань та оцінок на платформі Moodle!

акож неаргументоване оцінювання здобувачів викладачами є порушенням 
Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового 
контролю та атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти від 15 
квітня 2020 року. Крім цього спостерігалася затримка зведених відомостей 
успішності деякими підрозділами у зв’язку з тим, що викладачі вчасно не 
закривали відомості успішності або не передавали їх у деканати. Вчена Рада 
відзначає важливість проведення роботи з викладачами щодо вчасного закриття 
відомостей та звітування за семестровий контроль перед деканатами

Такі грунтовні перевірки результатів сесії вдалося в повному обсязі провести 
лише у базовій структурі університету, деякі ТВСП досі не працюють повною 

ірою на платформі Інтернет-підтримки освітнього процесу Moodle що
С Г  ПР°веде™ я ^ в і р о к .  Це Білоцерківський комплекс, Броварський 
фаховии коледж, Лубенський комплекс, Карпатський комплекс 
Сторожинецькии фаховий коледж,

Кількість здобувачів, що не здали сесію вчасно та в повному обсязі є 
значною, що викликано низкою причин: перебуванням на службі в ЗСУ 
перебуванням за кордоном, технічними проблемами (відключеннями світла,’



інтернету) та загалом військовою ситуацією по регіонах недостатнюю 
мотивацію до навчання тощо. Вчена рада відзначає необхідність

-  на б езт  КУРСШ ДИСЦИПЛШ ДЛЯ ЗДобУвачів освіти, що мають поважні причини
причин наН пп°яСН0“Ю; Щ° НЄ ЗДЗЛИ СЄСІЮ ЧИ ° КРЄМІ пРЗД“ е™ без поважних ричин, на платній основі згідно з наказом від 13.02.2023 №21 «Поо

s s z w s r

Рейтингові списки здобувачів освіти за І семестр 2022-2023 н.р. було вчасно

™ ан і ° ВН°МУ 31 рОЗМІЩено на сайтах уеіх НВП, крім Новокаховського гуманітарного інституту.
Також Вчена Рада зазначає, що всі підрозділи, в яких у лютому за планом

відбуваються випускові атестації здобувачів освіти та захисти дипломних робіт
лали всю необхідно документацію на платформу Інтернет-підтримки

освітнього процесу doodle та отримали право на проведення ЕК. У ході
підготовки до ЕК та п аналізу було виявлено розбіжності в деяких нормативних
документах Університету, а саме: в Положенні про випускну кваліфікаційну
дипломну роботу, Положенні про організацію освітнього процесу, Положенні
про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та
атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, щодо дат подання
кваліфікаційних робіт на кафедри, перевірок на плагіат, прийняття рішень щодо
допущення чи недопущення здобувачів до захисту дипломної роботи та/чи 
випускової атестації.

Окремої уваги заслуговує процес та результати проходження різних видів 
практик здобувачами освіти. Всі підрозділи, окрім Новокаховського 
гуманітарного інституту, підписали необхідні договори про проходження 
практики з базами практик здобувачів освіти та розмістили необхідні матеріали 
на платформі Moodle. Вчена Рада відзначає важливість проведення захистів 
практик здобувачів освіти та розміщення відповідної звітної документації на 
платформі Інтернет-підтримки освітнього процесу.

Вчена рада ухвалює:
1. До викладачів, у роботі яких зафіксовані порушення, застосовувати 

дисциплінарні та фінансові стягнення.
Відповідальні: начальник управління освітньої
діяльності
Термін: постійно

2. Узгодити зміст і сформувати централізований наказ на проходження 
здобувачами всіх ОС та ОПС базової структури повторних платних 
курсів із дисциплін. Рекомендувати керівникам ТВСП відправити 
здобувачів, які не здали сесію чи окремі дисципліни вчасно без поважних 
причин, на платні повторні курси з дисциплін.

Відповідальні: завідувачі кафедр/голови циклових 
комісій, керівники НВП,
начальник управління освітньої діяльності 
Термін: до 10 березня 2023 року

3. Закріпити інспекторів освітнього процесу для відвідування онлайн занять за 
підрозділами, які досі неналежним чином працюють на платформі Інтернет-



звірку наявності ройт зд°бува™>
Вказати на необхідність п ід в и щ е н н я ^ ір т о ііь н о Т " ” ” К0МуНІКаці'1' 
керівників НВП за лотпим™  персональної відповідальності
Університету «Україна» mono опг • П°™ ЖЄНЬ н°Р«ативних документів

4.

„ і .  -j—  v • іЧУ Л^ШШКІВ

дисциплінарні- та ф Т н І їо в Т Ія т н е н іТ іо Г е р е д и Г іїв ’ 3аСТ0С0Вувати подібних Порушень буле ппгтяпттрхігі дити, що в разі повторення
посаді. К  УД Посгавлено п™ н я  про їх відповідність займаній

* Г ~ НІ: ~ ИШ УПра—  освітньої
Термін: постійно

« у і а ї н а ї щ о д о д і ї ї а н н я к і ї ф і а ц і й і і і і і т  на кафедри іпЄРСИТЄТУ на плагіат, прийняття пітттрнь тттсд кафедри, перевірок

здобувачів до захисту дипломної р о б о ї  т Г ів Г у їк о в і  а т е їТ ц Г ™

освіти’ліцензуван™ та
д . Термін: до ЗО березня 2023 року

' ^ Х ! в Я і Д . - Г
відповідними наказами про проходження практик здобувачів осгіти 

Відповідальні: ......і ї і я ■ . начальник управління освітньої
льності, завідуючі кафедрами/голови циклових 

комісій, керівники НВП
Термін; до Ю березня 2023 року для здобувачів які 
проходили практику за графіком, не пізніше ніж ч’ерез

з т п І Г 1 пІ 2 я„ 2 а.к' нчення терніну пра™  ддя

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради

Петро ТАЛАНЧУК

Ольга КАРПЕНКО


