
ПРОТОКОЛ №1 

засідання Ради з якості вищої освіти ІДГУ 

 

від 30.08.2021 р.  

Голова ради з якості:      Н.М. Кольцун  

Секретар:         В.М. Жембровська  

Присутні:  28  осіб (явочний список учасників засідання додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про організацію освітнього процесу в 2021-2022 н. р. (доповідач – Н.М. 

Кольцун). 

 

2. Про навчально-методичне забезпечення дисциплін вільного вибору ОС 

«магістр» у 2021-2022 н.р. (доповідач – В.М. Жембровська). 

 

3. Обговорення та затвердження Плану роботи Ради з якості вищої освіти 

ІДГУ  на 2021-2022 н.р.  (доповідач – Н.М. Кольцун). 

 

4. Поточні справи.  

 

 

1. СЛУХАЛИ: Н.М. Кольцун інформувала про організацію освітнього 

процесу в 2021-2022 н. р. 

 

УХВАЛИЛИ:  

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

педагогічних працівників кафедр університету.  

2. Розпочати 2021-2022 навчальний рік для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання у традиційній формі навчання за графіком навчального 

процесу та розкладом занять: 

 - освітнього ступеня «молодший бакалавр», «бакалавр», «бакалавр (зі 

скороченим терміном навчання) та освітнього ступеня “магістр” (2 курс)  з 01 

вересня 2021 року;  

- освітнього ступеня “магістр” (1курс) з 01 жовтня 2021 року. 

3. Дотримуватися правил дистанціювання і гігієни під час проведення лекцій, 

практичних, семінарських, лабораторних занять у навчальних аудиторіях. У 

разі загострення несприятливої епідеміологічної ситуації в Україні та/або 

місті Ізмаїлі навчання організувати у дистанційній формі.  



 

 

2. СЛУХАЛИ: В.М. Жембровська інформувала про навчально-методичне 

забезпечення дисциплін вільного вибору ОС «магістр» у 2021-2022 н.р.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Науково-педагогічним працівникам розробити або поновити силабуси 

на всі дисципліни вільного вибору ОС «магістр» у 2021-2022 н.р., що за ними 

закріплені. 

 

2. СЛУХАЛИ: Н.М. Кольцун представила для обговорення та 

затвердження план роботи Ради з якості вищої освіти ІДГУ  на 2021-2022 

н.р.   

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити план роботи Ради з якості вищої освіти ІДГУ  на 2021-2022 

н.р.  та розмістити на сайті університету. 

2. Головам рад з якості вищої освіти факультетів взяти до уваги план 

роботи Ради з якості вищої освіти ІДГУ  на 2021-2022 н.р під час укладання 

своїх планів засідань.  

 

Додатки:  

1) явочний список учасників засідання; 

2) проект плану роботи Ради з якості вищої освіти ІДГУ  на 2021-2022 н.р.   

 

Голова ради:                Н.М. Кольцун  

Секретар:                 В.М.  Жембровська  

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/plan-rady-z-jakosti-2021-2022.pdf

