МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
« 29 » серпня 2018 р.

м. Ізмаїл

№ 169

Про проведення вхідного контролю
якості базових знань студентів
З метою проведення моніторингу якості знань студентів ОС «бакалавр»
перших курсів денної форми навчання усіх спеціальностей, подальшого
удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців в
Ізмаїльському державному гуманітарному університеті
Н А К А З У Ю:
1. Провести вхідний контроль якості базових знань студентів ОС «бакалавр»
перших курсів денної форми навчання усіх спеціальностей згідно зі встановленим
графіком.
Термін виконання: з 05.09.2018 р. по 14.09.2018 р.
Відповідальні особи: Степаненко С.В., декани факультетів.
2. Викладачам кафедр подати
до навчально-методичного відділу (сектор
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації, ауд. 204) пакети
контрольних робіт у тестовій формі відповідно до програм загальноосвітніх шкіл
(див. Додаток 1) для дисциплін, з яких проводитиметься вхідний контроль.
Термін виконання: до 03.09.2018 р.
Відповідальні особи: завідувачі кафедр.
3. Кафедрі англійської мови та перекладу здійснити в межах факультету розподіл
студентів перших курсів денної форми навчання на підгрупи за рівнем якості
базових знань з англійської мови.
Термін виконання: до 14.09.2018 р.
Відповідальні особи: доц. Рябушко С.О., викл. Шикирінська О.Б.

4. Обговорити на засіданнях кафедр, вчених радах факультетів результати
виконання контрольних робіт з перевірки базових знань студентів перших курсів
денної форми навчання. Кафедрам розробити заходи щодо ліквідації виявлених
недоліків та подати їх до навчально-методичного відділу (сектор моніторингу
якості освіти, ліцензування та акредитації, ауд. 204).
Термін виконання: до 24.09.2018 р.
Відповідальні особи: завідувачі кафедр, декани факультетів.
5. Деканам факультетів подати до навчально-методичного відділу відомості про
результати вхідного контролю студентів перших курсів.
Термін виконання: до 24.09.2018 р.
6. Навчально-методичному відділу підготувати аналітичний звіт про результати
проведення вхідного контролю та рівень якості базових знань студентів першого
курсу ІДГУ.
Термін виконання: до 30.09.2018 р.
Відповідальні особи: Степаненко С.В.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника навчально-методичного
відділу Дроздова В.В.
Підстава: проект наказу.
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