
 

 

ПРОТОКОЛ №1 
засідання Ради з якості вищої освіти ІДГУ 

 

від 19.08.2020 р. 
  

Голова ради з якості:    Н.М. Кольцун  

Секретар:     В.М.Жембровська  

Присутні: 22 особи (явочний список додається) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

1. Про організацію освітнього процесу в 2020-2021 н.р. (доповідач – Н.М. 

Кольцун).   

2. Про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін (доповідач 

– В.В. Дроздов).  

3. Обговорення змін до "Положення про систему рейтингового оцінювання 

діяльності НПП", "Положення про визначення рейтингу кафедр", 

"Положення про планування та облік навчального навантаження НПП" та 

"Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти" (доповідач – В.В. Дроздов).  

4. Різне. 

. 

 

I.СЛУХАЛИ: Н.М Кольцун інформацію про організацію освітнього процесу 

в 2020-2021 н.р.   

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію Н.М. Кольцун та ознайомити з нею науково-

педагогічних працівників кафедр університету 

2. Розпочати 2020-2021 навчальний рік для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання за розкладом занять:     

- ІІ, ІІІ, IV курсів освітнього ступеня “бакалавр” та  ІІ курсу освітнього 

ступеня “магістр” з 01 вересня 2020 року; 

- I курсу освітніх ступенів “бакалавр” та  “магістр” з 21 вересня 2020 року. 

3. Запровадити з 01 вересня 2020 року змішану форму навчання, яка передбачає 

поєднання традиційного проведення практичних, семінарських, лабораторних 

занять у навчальних аудиторіях з дотриманням правил дистанціювання і гігієни 

та дистанційного проведення лекцій з використанням Moodle  та сервісу Google 

Classroom. 

У разі загострення несприятливої епідеміологічної ситуації в Україні та/або 

місті Ізмаїлі навчання організувати у дистанційній формі. 

4.Дотримуватись під час проведення занять присутності одночасно не більше 

20 осіб. 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/javochnyj-spysok.pdf


II. СЛУХАЛИ: В.В. Дроздов інформацію про навчально-методичне 

забезпечення навчальних дисциплін.   

УХВАЛИЛИ: 

1. Науково-педагогічним працівникам розробити силабуси на всі 

навчальні дисципліни, що за ними закріплені та стосуються відповідної 

освітньої програми. 

 

III. СЛУХАЛИ: В.В. Дроздов інформацію про внесенння змін до 

"Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності НПП", 

"Положення про визначення рейтингу кафедр", "Положення про планування 

та облік навчального навантаження НПП" та "Положення про порядок 

оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти" 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію В.В. Дроздова та ознайомити з нею 

науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

2. Врахувати рейтингове оцінювання діяльності НПП під час планування 

навчального навантаження.  

3. Затвердити зміни до "Положення про систему рейтингового оцінювання 

діяльності НПП", "Положення про визначення рейтингу кафедр", 

"Положення про планування та облік навчального навантаження НПП" та 

"Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти" та рекомендувати на затвердження на вченій раді університету. 

 

Додатки:  
1) Список учасників засідання на 1 с. в 1 пр.; 

2) "Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності НПП" (зі 

змінами) на  с. в 1 пр.;  

3) "Положення про визначення рейтингу кафедр" (зі змінами) на 8 с. в 1 

пр.;  

4) "Положення про планування та облік навчального навантаження НПП" 

(зі змінами) на 32 с. в 1 пр.;  

5) "Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти" (зі змінами) на 17 с. в 1 пр. 

 

 

 

Голова ради:      Н.М. Кольцун  

 

Секретар:      В.М  Жембровська  
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