
 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

« 26 »  листопада 2020 р.     м. Ізмаїл № 163  

 

Про оновлення та затвердження складу 

Ради з якості вищої освіти ІДГУ  

 

На виконання п. 3.2. «Положення про раду з якості вищої освіти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету», рішення вченої ради 

університету від 26.11.2020 р. протокол № 4 та у зв’язку з внесенням змін до 

п. 2 наказу по ІДГУ від 28.11.2019 р. № 168 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити склад  Ради з якості за таблицею: 

1. К. філол. н., доц. Кольцун Н.М.  голова  ради з якості вищої освіти,  перший проректор 

2. К. і. н., доц. Дроздов В.В. 
заступник голови, завідувач кафедри історії та методики її 

навчання 

3. Жембровська В.М. 
секретар ради, методист вищої категорії навчально-

методичного відділу 

4. Степаненко С.В. методист навчально-методичного відділу 

Декани факультетів 

5. Д. п. н., проф. Кічук Н.В.  декан педагогічного факультету 

6. К. філол. н., доц. Шавловська Т.С. декан факультету іноземних мов 

7. К. і. н., доц. Татаринов І.Є. декан факультету української філології та соціальних наук 

8. К. п. н., доц.  Мізюк В.А. 
в.о. декана факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності 

Керівники структурних підрозділів 

9. К. п. н., доц. Глущук С.В. директор Центру неперервної освіти 

10. Стойкова В.Ф. директор Центру кар’єрного зростання 

11. Арнаут В.А. директор Центру інноваційних технологій   

12. Щетиніна С.В. завідувач бібліотекою  

13. Каплієнко Н.В. 
директор відділу міжнародного співробітництва та розвитку 

інфраструктури  

14. Свищ Н.М. відповідальний за ліцензування та акредитацію в університеті  

Голови рад з якості вищої освіти факультетів 

15. К. п. н., ст. викладач Сич Ю.І. голова ради з якості вищої освіти педагогічного факультету 

16. К. і. н., доц. Гончарова Н.О. 
голова ради з якості вищої освіти факультету української 

філології та соціальних наук   



 

17. К. п. н., доц. Драгієва Л.Г. 
голова ради з якості вищої освіти факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності 

Завідувачі кафедр 

18. 
К. п. н., доц. Іванова Д.Г. 

завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти; 

19. К. п. н.,  доц. Звекова В.К. завідувач кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти 

20. 
К. б. н., доц. Баштовенко О.А. 

завідувач кафедри фізичної культури, біології та основ 

здоров’я 

21. К. п. н., доц. Сироткіна Ж.Є. завідувач кафедри  музичного та образотворчого мистецтв 

22. К. філол. н., доц. Рябушко С.О. 

завідувач кафедри романо-германської філології та методики 

навчання іноземних мов, голова ради з якості вищої освіти 

факультету іноземних мов 

23. Д. філол. н., проф. Шевчук Т.С. 
завідувач кафедри загального мовознавства, слов’янських мов 

та світової літератури  

24. Д. філол. н., проф. Колесников 

А.О. 
завідувач кафедри української мови та літератури   

25. К. ю. н., доц. Метіль А.С. завідувач кафедри права і соціальної роботи 

26. К. ф. н., доц. Запорожченко О.В. в.о. завідувача кафедри загальної та практичної психології  

27. К. фіз.-мат. н., доц. Федорова О.В. 
завідувач кафедри  технологічної,  професійної освіти та 

загально технічних дисциплін 

28. К. екон. н., доц. Метіль Т.К. 
завідувач кафедри  управління підприємницькою та 

туристичною діяльністю 

29. К.ф.-м.н., доц. Воробйов Я.А. 
завідувач кафедри математики, інформатики та інформаційної 

діяльності   

Представники науково-педагогічного складу 

30. К. і. н., доц. Церковна В.Г. кафедри історії та методики її навчання 

Представники студентського самоврядування  

31. 

Фортуна А.О . (студентка I курсу 

ОС «магістр», факультет 

іноземних мов) 

голова студентської ради університету 

32. 
Нягу В.В. (студентка IV курсу, 

педагогічний факультет) 
перший заступник голови студентської ради університету  

33. 

Герасимов Є.С. (студент IV курсу, 

факультету управління, 

адміністрування та інформаційної 

діяльності) 

голова студентської ради факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності 

34. 
Бондаренко К. О. (студентка II 

курсу, факультет іноземних мов) 

голова відділу з якості вищої освіти студентської ради 

університету  
 

Підстава: проєкт наказу. 

 

 

В. о. р е к т о р а          Я.В. Кічук 


