
І

ПРОТОКОЛ № 9 
дистанційного засідання Вченої ради 

Карпатського університету імені Августина Волошина

«29» травня 2020 р. м. Ужгород

Дистанційно присутні: 16 осіб із 19 (всього: 18 членів Вченої ради, і 1 - окремо 
залучена до роботи особа).
Головуючий на засіданні - голова Вченої ради проф. Токар М.Ю.
Секретар Вченої ради - проф. Шимко О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження складів екзаменаційних комісій для проведення випускних 

іспитів та захистів кваліфікаційних робіт у 2019 - 2020 навчальному році згідно 
поданих додатків І -4.

2. Затвердження голів екзаменаційних комісій для проведення випускних іспитів 
та захистів кваліфікаційних робіт у 2019 - 2020 навчальному році.

3. Затвердження процедури програмного забезпечення щодо ідентифікації 
студентів та врахування можливого не допуску студентів до складання 
заліково-екзаменаційної сесії у разі існуючої заборгованості за навчання.

4. Затвердження терміну проведення дистанційно підсумкової семестрової 
перевірки знань студентів за індивідуальними завданнями, які в найкоротший 
термін викласти на сайті КаУ («Дистанційне навчання»).

5. Затвердження графіків заліково-екзаменаційних сесій для невипускних курсів у 
термін з 18 травня, враховуючи виконання студентами індивідуальних завдань 
за освітніми компонентами.

6. Прийняття рішення щодо продовження навчання на випускних курсах 
спеціальностей, які забезпечують кафедри КаУ до 1 грудня 2020 року та 
коригування спланованих графіків практик та інших обов’язкових науково- 
освітніх процедур відповідно до епідеміологічної ситуації в державі (підстава: 
встановлена Кабінетом Міністрів України поетапність виходу з карантину й 
рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо самостійного 
вирішення ЗВО процедури закінчення навчання).

7. Затвердження внесених змін у навчальні плани підготовки здобувачів вищої 
освіти за СВО бакалавр / магістр усіх спеціальностей та форм навчання (072 
Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право; 041 Богослов'я; 053 
Психологія) у змісті обов'язкової вказівки назви освітньої програми, за якою в 
рамках спеціальності проводиться підготовка.

8. Затвердження взірців документів про вищу освіту за декількома 
спеціальностями (згідно з п. 9 ст. 7 ЗУ «Про вищу освіту»).

9. Різне.

Розгляд питань:

1. Слухали: завідувачів кафедр проф. Лугош Л.М.. проф. Найду О.М., проф.
Урсту С.В., проф. Ярему О.М., котрі озвучили пропозиції щодо складу 



екзаменаційних комісій для проведення випускних іспитів та захистів 
кваліфікаційних робіт у 2019 - 2020 навчальному році. Після обговорення 
запропонованого складу прозвучала пропозиція їх затвердити.

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити склади екзаменаційних комісій для проведення 
випускних іспитів та захистів кваліфікаційних робіт у 2019 - 2020 навчальному 
році згідно поданих додатків 1 - 4.

2. Слухали: інформацію завідувачів кафедр проф. Лугош Л.М., проф. Пайду 
О.М., проф. Урсту С.В.. проф. Ярему О.М., котрі озвучили пропозиції 
затвердити голів екзаменаційних комісій для проведення випускних іспитів та 
захистів кваліфікаційних робіт у 2019 - 2020 навчальному році. Запропоновано 
затвердити голів ЕК згідно з поданими пропозиціями..

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0:
рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити голів екзаменаційних комісій для проведення 
випускних іспитів та захистів кваліфікаційних робіт у 2019 - 2020 навчальному 
році.

3. Слухали: директора інформаційно-аналітичного центру КаУ Довбиша Е.Є. про 
процедуру програмного забезпечення щодо ідентифікації студентів та 
врахування можливого не допуску студентів до складання заліково- 
екзаменаційної сесії у разі існуючої заборгованості за навчання. Прозвучала 
пропозиція прислухатися до порад фахівця і затвердити розроблену ним 
програму.

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити процедуру програмного забезпечення щодо 
ідентифікації студентів та врахування можливого не допуску студентів до 
складання заліково-екзаменаційної сесії у разі існуючої заборгованості за 
навчання.

4. Слухали: інформацію проф. Богаш І.П. щодо терміну проведення дистанційно 
підсумкової семестрової перевірки знань студентів за індивідуальними 



завданнями, які в найкоротший термін викласти на сайті КаУ («Дистанційне 
навчання»).. Запропоновано встановити крайню дату - до 13 травня.

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити термін проведення дистанційно підсумкової семестрової 
перевірки знань студентів за індивідуальними завданнями, які в найкоротший 
термін викласти на сайті КаУ («Дистанційне навчання»). Крайня дата - 13 
травня 2020 р. • • —-

5. Слухали: інформацію проф. Богаш І.П. про графіки заліково-екзаменаційних 
сесій для невипускних курсів - у термін з 18 травня, враховуючи виконання 
студентами індивідуальних завдань за освітніми компонентами. Виступили в 
обговоренні завідувачі кафедр, які погодили графіки і запропонували їх 
затвердити.

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити графіки заліково-екзаменаційних сесій для невипускних 
курсів у термін з 18 травня, враховуючи виконання студентами індивідуальних 
завдань за освітніми компонентами.

6. Слухали: інформацію проф. Бедь В.В. про необхідність прийняття рішення 
щодо продовження навчання на випускних курсах спеціальностей, які 
забезпечують кафедри КаУ до 1 грудня 2020 року та коригування спланованих 
графіків практик та інших обов'язкових науково-освітніх процедур відповідно 
до епідеміологічної ситуації в державі (підстава: встановлена Кабінетом 
Міністрів України поетапність виходу з карантину й рекомендації Міністерства 
освіти і науки України щодо самостійного вирішення ЗВО процедури 
закінчення навчання). У обговоренні взяли участь проректори і завідувачі 
кафедр, які підтримали дану пропозицію.

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
рішення прийнято.

Ухвалили: підтримати рішення щодо продовження навчання на випускних 
курсах спеціальностей, які забезпечують кафедри КаУ до 1 грудня 2020 року та 
коригування спланованих графіків практик та інших обов'язкових науково- 
освітніх процедур відповідно до епідеміологічної ситуації в державі у зв'язку з 



умовами й рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо 
самостійного вирішення ЗВО процедури закінчення навчання.

7. Слухали: інформацію проф. Токаря М.Ю. про необхідність внесених змін у 
навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти за СВО бакалавр І магістр 
усіх спеціальностей та форм навчання (072 Фінанси, банківська справа та 
страхування; 081 Право; 041 Богослов'я; 053 Психологія) у змісті обов'язкової 
вказівки назви освітньої програми, за якою в рамках спеціальності проводиться 
підготовка. У обговоренні взяли участь гаранти освітніх програм, котрі 
висловили думку про затвердження внесених змін і подальше доопрацювання 
освітніх програм.

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0; 
рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити внесених змін у навчальні плани підготовки здобувачів 
вищої освіти за СВО бакалавр / магістр усіх спеціальностей та форм навчання 
(072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право; 041 Богослов’я; 
053 Психологія) у змісті обов'язкової вказівки назви освітньої програми, за 
якою в рамках спеціальності проводиться підготовка.

8. Слухали: інформацію проф. Бедь В.В. про необхідність затвердження взірців 
документів про вищу освіту за декількома спеціальностями (згідно з п. 9 ст. 7 
ЗУ «Про вищу освіту»)..

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити взірці документів про вищу освіту за декількома 
спеціальностями (згідно з п. 9 ст. 7 ЗУ «Про вищу освіту»).

У різному обговорено питання поточної життєдіяльності ЗВО.

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради

роф. Токар М.Ю.

проф. Шимко О.В.


